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  صـخـلـم
  

  :أما بعد ، سالم على رسول اهللا بسم اهللا واحلمد هللا والصالة وال
  

، حيث ختم به الرسالة ،  صلى اهللا عليه وسلم دة حمممة علينا أن جعلنا من أمعم اهللا العظيفإن من ن
   .وكانت أمته خري األمم، القرآن الكرمي  عليه وأنزل

  
ما فيها على صفحات البحث و ألقي الضوء ، خمتصرة وإين يف هذه السطور أخلص حبثي بكلمات

  . ومباحث من فصولتضمنه
  

 فيما اطلعتسبق إليه جديدا يف عنوانه حيث مل أ يعترب هذا البحث إن، وم فأقول مستعينا باحلي القي
وقد تلخص عملي يف هذا ،  -رمحه اهللا–مة ابن عاشور العالنتاج  املؤلفات اليت هلا عالقة بعليه من
مث بعد ، صرانية ونشأة مذاهبهم النصارى والنوتعريف ب، بكتابة ترمجة يسرية البن عاشور البحث 

مبا " التحرير والتنوير" عن هذا السفر ومل أغفل احلديث،  هلا من مدلول ذلك التعريف بالشبهات وما
يف إثارة الشبهات  من جهود أعداء الدين وألقيت الضوء على شيء، ذا البحث يتناسب مع حجم ه

بنقل كالم ابن مث  ،من صميم البحث ألن ذلك ،صارى لنوخباصة اعلى ثوابت املسلمني ومعتقدام 
هة من شبه  على شب اليت فيها ردعلى اآليات الكرميات" نويرحرير والتالت"عاشور يف تفسريه املاتع 

 ومن مث قمت بكتابة تفسري  اآلياتفنقلت،  كاذب أو زعم، هلم  خاطئ أو إبطال قول، صارى الن
  لكالم أهلبل هو اختصار، عندي  من  بشيءوما جئت، ايل هلذه اآلية  فيه املعىن اإلمجخمتصر أبني

ور على هذه أال وهو نقل كالم ابن عاش،  البحث  كان العنصر األهم وهو أصل ذلكوبعد، التفسري 
صارى وهو الرد على شبهات الن ،  بالبحث مجلة كالمه ما له عالقةنتقي منوحرصت  أن أ، اآليات 

 مث يلي ذلك نقل كالم اإلمام،  اإلسالم واملسلمني روها إىلتلك اليت صدفسهم أو اليت أثاروها على أن
ملنهجني  بني ا وسرب الفروقات،وذلك لعمل مقارنة ، م ابن عاشور بعد كال -رمحه اهللا–رطيب الق

،  كالمهما عن اآلية وتكون اإلشارة إىل هذا األمر بعد متام، واإلبداع  للتعرف على أوجه التجديد
بعدها ،  يل من توصيات  ذلك اخلامتة اليت بينت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها وما عنيلي
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 عرضتها على فضيلة وسرت به على خطة ، لتزمتها  وقد بنيت هذا البحث على منهج.الفهارس العامة 
، عليها  بعض التعديالت فاقترح علي، البحث هذا املشرف على ، الدكتور حامت حممد مزروعة الشيخ 
مشكورة مت إرسال اخلطة إىل اجلامعة فقامت ومن مث  ،  ل ما رآه فضيلته وما اقترحه علي بعمفقمت

  .وقبوهلاها باعتماد
  

  .وعلى اهللا اعتمادي وهو حسيب ونعم الوكيلهذا 
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   وتقديرشكر
  

  . والثناءشكروهو أهل الوالعطاء   فهو صاحب املن شيءأشكر اهللا أوال وقبل كلّ 
  
ـ   العل على ما فتحته لنا من أبواب"جامعة املدينة العاملية" جلامعتنا الغراء ي بالشكر ثنوأ  رقم واملعرفـة بط

  . ميسورا  أمراسلح بالعلمحديثة جعلت من الدراسة والت
  
 علـى   املشرف، يخ الدكتور حامت حممد مزروعة       الش  ألستاذي فضيلة  كري وامتناين  ش م أقد  بعد ذلك  مث
ما سـاعد علـى     ، ومجيل املؤازرة والتشجيع    ، وجيه  من اجلهد وحسن الت    له   حيث كان  ، البحثذا  ه

  .إائه وإمتامه
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  ـةمــاملـقــد
  
  متهيد

  
 وعلى آله وصـحبه  دنبينا حمم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ، احلمد هللا رب العاملني     

  :أما بعد ، أمجعني 
  

، وارتضى اإلسالم هلـا دينـا       ،  من أعظم نعم اهللا على هذه األمة أن جعل القرآن الكرمي هلا كتابا               فإن
فختم ـذا الكتـاب     ،  هلا رسوال    -صلى اهللا عليه وسلم   –واختار النيب األمي األمني حممد بن عبد اهللا         

 التـسليم خـامت     فكان نبينا عليه أفضل الـصالة وأمت      ، ونسخ ذا الدين كل دين مضى       ، كل الكتب   
  .النبيني واملرسلني 

ألنـه  ، وإن من أشرف العلوم علم التفسري       ،  أن شرف العلم بشرف املعلوم       إن من املتقرر شرعا وعقال    
  .القرآن الكرمي، متعلق بأشرف كالم أال وهو كالم رب العاملني 

  
ـ   ، راسـته   وال يزال علماء اإلسالم األفذاذ منذ القرون األوىل املفضلة يتعاقبون على د             لويـصرفون ج

  .والتزود من هدايته، أوقام للنهل من معينه 
  

، فهم الذين صـرفوا أعلـى اهلمـم لتـدبره           ،  لعلماء التفسري من ذلك أوفر احلظ والنصيب         هذا وإن 
عظيمـة يف قـدرها     ،  فكان هلم يف ذلك مؤلفات كثرية        -عزوجل–فهم مراد اهللا    ل ، واستخراج درره 

  .ونفعها
  

مـة البـارع     العال يف هذه القرون املتأخرة ما خطته أنامل       وخصوصاف يف باب التفسري     ألومن أجلّ ما    
  ".نوير والتحريرالت"ى تفسريه  وقد مس-رمحه اهللا–بن عاشور الشيخ حممد الطاهر 
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ـ  ،  شأن مؤلفـه   وعلو،  بعظم هذا الكتاب     ال يشك أبدا   ، طالع على هذا التفسري    لال ومن وفق  عة وس
M  N ،ما يروي ظمأ العطـشى    املعارف   منو،    شىت ألوانا من العلوم فقد أودع فيه    ، عرفته  اطالعه وم 

    X   W  V   U  TS  R  Q  P  OL )١(.   
  النقول وذلـك لعلـو  ونقل وحمص،  وأفاد  فيه قد أجاده اآليات وجدت تفسريإن رمت ك  ومن ميزاته أن  

نهما حىت رأينا مـن      بي بل زاوج ،  بفهمه اخلاص     يستقلّ وال ، دي بالنقل ار  فال يكتف ، مرتبته يف العلم    
ا يترجح   م يعرض أقوال أئمتها فيناقش ويرجح    ، وإن حبثت عن اللغة فهو العامل املتبحر        ، كالمه ما يقنع    

فترى يف أسلوبه العجب العجـاب      ، سن  والبالغة اليت أويت منها شطر احل     غة  له وال ريب فهو إمام يف الل      
كما أن له علـم     ، قيه أصويل    لعلوم الفقه وأصوله فهو ف     وإن أتيت ، حر به األلباب    ومن الكالم ما يس   ، 

  . ال خيفىةبالسن
  

 علـى أقـواهلم     ام ما جاء فيهـا للـرد       واستخد بهر على كتب أهل الكتاب     امل العهأضف إىل ذلك اط   
  عـن ظهـر     الشيخ قد حفظها   جيزم أن   يكاد املرء  ثريا ما ينقل عنهم يف تفسريه حىت      فهو ك ، وشبهام  

  .قلب
  

  ذكر يف أكثر من موضـع فقد ، معرفة يف علوم الطبله  -رمحه اهللا– لشيخ اوال نغفل أخي القارئ  أن     
 القرآن الكرمي كتـاب     فاملؤلف يرى أن  [، عرفة   من امل  مسائل طبية تنبؤك مبا عنده    " التحريِر والتنويرِ  "يف

 العلوم والفنون وشىت أنواع املعارف مـن        هدى وإصالح فال عجب أن جتد يف تفسريه تعرضا لكثري من          
ا لـيس    املختلفة اليت قد يرى غريه أ      يف الفلك وغري ذلك من فروع الثقافة       ونظريات، وطب  ، صناعة  

  .)٢(]رعمل املفسمن صميم 
  

مـن  لغزارة ما فيه  ، من التفاسري اهلامة يف تراثنا العلمي  ]  والتنوير التحرير[ ه كان هذا التفسري   ولذلك كل 
  . واملعرفة كعب مؤلفه يف العلم لعلووذلك، الفوائد والعلوم 

  

                                       
   .٤: جزء من اآلية ، سورة اجلمعة ) ١(
 .١/١١) م٢٠٠٨هـ١٤٢٩دار ابن خزمية : الرياض  ، ١ط ، التقريب لتفسري التحرير والتنوير ، حممد بن إبراهيم ، احلمد  )٢(
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جهود العالمة الطـاهر بـن      : [ي هو    حبث  أن يكون عنوان    ارتأيت -ولغريه من األسباب  -لسبب  وهلذا ا 
  ]. تفسريه التحرير والتنويرصارى من خاللعاشور يف الرد على شبهات الن
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   البحثتيار موضوعأمهية وأسباب اخ
  

ط وتـسل ، ن مؤامرات ودسائس وشـبهات       ما يتعرض له ديننا اإلسالمي م      بلى كل ذي ل   ال خيفى ع  
ـ ثو عـن  احلديث صلى اهللا عليه وسلم يف   وهذا مصداق قول النيب   ، حىت أصبحنا كالغثاء    ، األعداء    انب

 ىلإ اَألكَلَـةُ  ىتداع اكم عليكُم ىتداع أَن مماأل يوشك  : [وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه رسول قال قال
، فالكاتـب بكتابتـه     ،  مبا آتـاه اهللا      نهم كل  عن دي  وهلذا وجب على املسلمني الدفاع     ،)١(] اقصعته

  .فلنحرص على أال يؤتى اإلسالم من ثغورنا،  جبهاده وااهد، والعامل بعلمه ، والباحث ببحوثه 
  

!  M  قال العليم اخلـبري    ،ا وحديثا وال يزالون كذلك    النصارى من أعدائنا قدمي     قادة ورهبان  م أن ومعلو

  *)  (  '  &  %  $  #  "L)مني   املـسل  فكان مما حاربونا به بثّ الشبهات بـني       ، )٢ ،
  . بينهم لتشكيكهم يف دينهم وحماولة زرع الفرقة

 عـن   املـستطاع قدر  املشاركة بالدفاع ب  : منها  أخرى  ألسباب  و، ة هذا املوضوع    ومن هنا جاءت أمهي   
،  متخـصص     على شبهات أعدائه من خالل اقتباس كالم عامل متبحر متفنن          الردوذلك ب ، ديننا احلنيف   
  .ر مة ابن عاشوأال وهو العال

البحـث    إبراز جهود هذا اإلمام يف خدمة اإلسالم واملـسلمني مـن خـالل             -أيضا– ومن األسباب   
  ].التنويرالتحرير و[ واليت من أمهها تفسريه نقيب يف مؤلفاتهوالت

  
  

  
  
  
  
  

                                       
 .وصححه األلباين.٤٢٩٧ رقم احلديث، باب يف تداعي األمم ، سنن أيب داوود ) ١(
   .١٢٠: من اآلية ، سورة البقرة ) ٢( 
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  ابقة السراساتالد
  
لفت حيث حبثت يف كل املؤلفات اليت أ      ، يعترب جديدا يف موضوعه       هذا العنوان الذي قمت باختياره     إن
 بتفـسريه  مبؤلفاته وعلى وجه اخلصوص ما كان ذو عالقة        متعلق منها   مة ابن عاشور أو ما كان     ن العال ع
صارى مـن   الرد على شبهات الن   "  وأعين به    رق هلذا املوضوع حتديدا   فلم أجد من تط   " ير والتنوير التحر"

  ".ل التحرير والتنويرخال
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  منهج البحث
  

  :وهو كالتايل ،  عليه  أسريا حمددبعت يف كتابة حبثي هذا منهجالقد ات
  

يهـا رد علـى شـبهة مـن     واليت ف] حرير والتنويرالت[  يف تفسريه  ابن عاشور  بتتبع أقوال   قمت  :أوال
  . مجعهاومن مث، شبهات النصارى 

  
س من كـالم     مقتب وغالبا ما يكون العنوان   ، تصنيف هذه الشبهات وتسميتها ووضع العناوين هلا         : ثانيا

  . ابن عاشورالعالمة
  

أو ،  تصدير الشبهات باآليات الكرميات اليت يكون يف تفسريها رد على شـبهة مـن الـشبهات     : ثالثا
  . لقوهلم وفضحهم عليهم وتكذيباآلية حبد ذاا ردتكون 

  
ويكون النقل بالنص من غري زيـادة       ، نقل الرد على الشبهات من كالم ابن عاشور يف تفسريه            : رابعا

فإين أحذفه وأجعل يف مكانـه      ، ويف حذفه يتبني املرغوب     ،  عن املطلوب    إال ما كان زائدا   ، وال نقص   
   [...]. بني معقوفتنينقط

  
واتخـذت  ،  من سبقه من املفسرين       بردود  الشبهات  على هذه   بعض ردود ابن عاشور    مقارنة  :خامسا

وذلـك  ،  مثاال هلذا    -املعروف بتفسري القرطيب  ] اجلامع ألحكام القرآن   [صاحب تفسري -رطيب  اإلمام الق 
  . واالختالف والتجديد واإلبداعلبيان أوجه االتفاق

  
  .ا حيتاج إىل تعليق وتوضيح من كالم اإلمامنيقمت بالتعليق على م : اسادس

  
 من إصدار جممع امللـك    " مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب    "نقلُ اآليات بواسطة برنامج        : سابعا
  . اهللا جلَّ يف عالهوذلك لتفادي األخطاء يف نقل كالم،  لطباعة املصحف الشريف -رمحه اهللا–فهد 
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  . مع احلكم عليهاةمية واألحاديث الشريفة وعزوها يف احلاشية السفليترقيم اآليات الكر : ثامنا
  

  . ألعالم الواردة أمساؤهم يف ثنايا هذا البحث لترمجة خمتصرة  :تاسعا
  

 لآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألعالم وفهـارس للمـصادر واملراجـع            وضعت فهارس  : عاشرا
  .واملوضوعات

  
" دار سحنون للنشر والتوزيـع "من طباعة  ابن عاشور على نسخة أقوال اعتمدت يف نقل   :حادي عشر   

  .مل يبين فيها سنة الطباعة، تونس 
  

"  التـراث العـريب  دار إحياء"القرطيب على نسخة من طباعة  اعتمدت يف نقول أقوال اإلمام :ثاين عشر  
  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢سنة الطبع 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -١٤- 

  خطّة البحث
  

ـ ح ما جاء يف هذه اخل     أوض، ة  قدمة وثالثة فصول وخامت   مكونة من م  وضعت هلذا البحث خطة      ة مبـا   ط
  :يلي

  
  . عليهواملنهج الذي سرت، وسبب اختياره ، ة البحث ها متهيد وبيان ألمهيوفي: املقدمة 
  

  الفصل األول
  وتعريفه مبذاهب النصارى، والتعريف بتفسريه  ، املُؤلف املصلحالعامل ابن عاشور 

  :ث  مباحوفيه ثالثة
  

  . ومؤلفاته من جهوده بعضابن عاشور وإبراز التعريف بالعالمة:  األول املبحث
  كالم أهل العلـم    ونقل] التحرير والتنوير [ ى   املسم  ابن عاشور  ف بتفسري العالمة  عريالت:  الثاين   املبحث

  .عنه
  .ة التعريف بالنصارى ومذاهبهم ونشأة النصراني : املبحث الثالث

  
   الثاينالفصل

   يف بثِّ الشبهاتوجهود أعداء الدين، تعريف وبيان لكيفية الرد عليها  : الشبهة
  : مبحثان وفيه 

  
   . عليهارد العلمية الكيفيبيان  وبهةتعريف الش:  األول املبحث
إلقاء الضوء على جهود أعداء الدين من النصارى يف حماربتـهم لإلسـالم وذلـك يف                :  الثاين   املبحث

  . الشبهاتإلصاق التهم وبثّ
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   الثالثالفصل
  بيان الرد على شبهات النصارى من كالم اإلمام ابن عاشور مع النقد والتعليق

  :وفيه سبعة وعشرون مبحثاً
  

  . عليها والردشبهة اختاذ الولد :املبحث األول 
  . عليها والردصرانيةندى يف الشبهة حصر اهل: املبحث الثاين 

  . عليها والرد املسلمنيةشبهة اللمز بقبل: املبحث الثالث 
  . عليهاوالرد بن اإلنسانإثبات اإلهلية الشبهة : املبحث الرابع 

  . عليهاعيسى قد أميت ومع ذلك فهم يؤهلونه والرد  النصارى أناعتقادشبهة : املبحث اخلامس 
  . يشاءيف األرحام كيف-ومنهم عيسى عليه السالم- يصور الناس اهللا بيان أنّ: املبحث السادس 
  . منها عيسى عليه السالم  اليت خلقةمعىن الكلمبيان : املبحث السابع 
   . عيسى عليه السالمي جاء بهق الذمعىن اخللبيان : املبحث الثامن 
  . عليهاوالرد السالم  النصارى يف أُلوهية عيسى عليهشبهة اعتقاد: املبحث التاسع 
  . اهللا عليه وسلمللنيب حممد صلىصارى مباهلة النبيان : املبحث العاشر 

  . احلكيم ه إال اهللا العزيزال إلبيان أنه : املبحث احلادي عشر 
  .هم املباهلة ادلة بعد رفضإىل االنصارى  بيان رجوع: املبحث الثاين عشر 

  . والسالم هو ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالةإلسالمبيان أن ا: املبحث الثالث عشر 
  . عليها والردة إبراهيمأن اإلسالم زائد عن ملة شبه: املبحث الرابع عشر 

  . عليهاوالرد شبهة اعتقاد النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا: املبحث اخلامس عشر 
   . والسالمبراهيم عليه الصالة بإمن أوىل الناسبيان : املبحث السادس عشر 
  . عليهاوالرده رهم بعبادتأم -عليه السالم– عيسى ادعاء النصارى بأنشبهة : املبحث السابع عشر 
  . هلم  وي اهللا-عليه السالم-غلو النصارى يف عيسىبيان : املبحث الثامن عشر 
  .عيسى عبد هللا بيان أن أناجيل النصارى ختربهم أن : املبحث التاسع عشر 

  . عليهم  اهللا ميثاق النصارى الذي أخذهبيان ذكر: املبحث العشرون 
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  .صارى  ضالل النبيان أعظم:  والعشرون الواحداملبحث 
  . عليها والردم أبناء اهللادعاء النصارى بأشبهة : املبحث الثاين والعشرون 

  . منهم كذب من كفرصارى وإعالنتقريع النبيان : املبحث الثالث والعشرون 
 يف   مقام الربوبيـة   جتعلهم يف م طاعة عمياء    رهباصارى ل الن طاعة   بيان أن : املبحث الرابع والعشرون    

  .شريعالت
ا حممد صلى اهللا عليه وسـلم        على نبين  -شبهة تفضيل عيسى عليه السالم    : املبحث اخلامس والعشرون    

  . عليهاوالرد
  .احلقيقية-عليه السالم-مرتلة عيسىبيان : املبحث السادس والعشرون 
  . من رسله عبد من عباد اهللا ورسول عيسى بيان أن: املبحث السابع والعشرون 

  
   ةاخلامت

   على النتائج والتوصياتوتشتمل
  

  . هذا البحثمن خاللوتوصيات  وفيها أبني أهم ما توصلت إليه من نتائج
  

  الفهارس
  
  .فهرس اآليات القرآنية -١
 . الشريفةثفهرس األحادي -٢
  .فهرس األعالم -٣
  . واملراجعدرفهرس املصا -٤
  .فهرس املوضوعات -٥
 

  
  



 -١٧- 

  
  
  
  
  

  
  ل األولــصــفــال

  
ابن عاشور العامل املؤ
ُ

وتعريفه ، والتعريف بتفسريه ، لف املصلح 
  مبذاهب النصارى

  
  ث األولـحـبـمـال

  
  ِ من جهوده ومؤلفاته ابن عاشور وإبراز بعضالعالمة بالتعريف
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   عاشور العالمة حممد الطاهر بن        
  م١٩٧٣ – ١٨٧٩ = هـ ١٣٩٣ - ١٢٩٦

  
 ضـاحية  يف ولـد  ، عاشور بن بالطاهر الشهري ، عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر حممدهو  

  .)١(عتور بو العزيز حممد الوزير الصدر لألم جده بقصر ) م١٨٧٩ = هـ١٢٩٦ (يف بتونس املرسى
وقد استقرت هذه األسرة العريقـة      . ألندلس   ا لمية عريقة متتد جذورها إىل بالد      ع وهو من ساللة أسرة   

  .ض هلا املسلمون يف األندلسنصري اليت تعريف تونس هربا من حماكم التفتيش ومحالت الت
  

 عاشور بن دمحم و ه األول الزكية ةالشجر ههذ  أصل :[ عن آل عاشور     يقول املهدي بن محيدة متحدثا    
ـ الق من هنبدي اارف األندلس من دهوال وجخر بعد ىصقاأل غربامل من سال ةدينمب ولد ، . والتنـصري  ره

 ولـد  ، مترمجنا جد وهو عاشور بن رالطاه دحمم خالشي وهو آخر جنم سطع قدو هـ١١١٠ سنة توفّي
 يـة اخلري افوقاأل على واإلشراف والتدريس واإلفتاء كالقضاء امةه مناصب تقلد قدو هـ١٢٣٠ سنة

  .الشورى سمبجل والعضوية الامل يتب على والنظارة
  . )٢( خلوجةا بن دأمح خوالشي جعيط فوسي خيوالش بوعتور يزالعز دمحم خالشي تالميذه أشهر منو

                                       
 بـو  حممـد  بن حممد الوزير ابن الطيب حممد بن احلبيب حممد بن العزيز حممد )م ١٩٠٧ - ١٨٢٥ = هـ ١٣٢٥ - ١٢٤٠) (١(

 بـن  عثمـان  إىل نسبة (ينالعثما الكايف عبد الشيخ بين من صفاقس، من أصله. الكتاب العلماء من وزير،: التونسي الصفاقسي عتور
 أعـضاء  وأحـد  امللـك،  ألسرار خاصا كاتبا فكان وتقدم، هـ ١٢٦٢ سنة حكومتها يف الكتابة ويل. بتونس ووفاته ومولده) عفان
 بالـشرح ) األمـان  عهد (قانون وتناول. نشائها من كلها واملنشورات اهلامة والرسائل امللكية اخلطب وكانت. اخلاص الشورى جملس

 حـني  التونـسي  الدين خلري عضدا وكان. اإلسالمية الشريعة قواعد على كلياته بعض إجراء يف أصولية حتريرات عليه وعلق والتفريع،
 ،األوقـاف  ومجعيـة  الصادقية املدرسة تأسيس يف العاملني من وكان) ١٢٩٠ سنة (استشارة وزير أيامه يف فسمي الوزارة، رياسة ويل
 أمـر  تويف وملا. حسنا قياما باألعباء فقام ١٣٠٠ سنة الكربى الوزارة منصب تقلد مث. العدول نونقا وسن الشرعية احملاكم تنظيم ويف

 ).٦/٢٦٧األعالم للزركلي . (املالكة األسرة مقربة يف بدفنه) باي الناصر حممد (املوىل
. وعلمائها تونس شيوخ من فاضل،: العباس أبو اخلوجة، بن حممد بن أمحد)م ١٨٩٦ - ١٨٣٠ = هـ ١٣١٣ - ١٢٤٥) (٢(

 وعدة) اإلسالم حماسن عن اللثام كشف (له هـ ١٢٩٤ سنة اإلسالم مشيخة مث الفتوى، مث احلنفية، قضاء ويل.فيها ووفاته مولده
 ).١/٢٤٨األعالم للزركلي (.خمتلفة موضوعات يف رسائل



 -١٩- 

 عاشـور  آل ساللة منو. )٢(بريم دحمم خوالشي اخلوجة بن ودحمم خوالشي ،)١( بوحاجب املس خيوالش
ـ ع لفهخ مثَّ افوقاأل مجعية إدارة سجمل رئاسة توىل قدو عاشور نب دحمم خالشي ايخنش دلوا ـ أ "اليه  وب

 ةالـصل  تـدعمت  قدو املؤسسة تلك يف اعنه بانائ الدولة عينته حيث  ،صفر البشري دحمم" املثقفة النخبة
 زجيـة  اعنـه  نتج زيرالو بوعتور يزالعز دحمم وتلميذه داجل عاشور نب رالطاه دحمم خالشي نيب ومتتنت
ـ  عاشور نب رالطاه دحمم خالشي - األول ناب على - بوعتور يزالعز دحمم - الثاين ةالبن ةشرعي  - داجل
ـ فكا اصال وارتبطت امكا أخذتو سيةالتون بالعائالت العائلة ههذ أواصر متت اوهكذ ـ  تن  ةجرش

  .)٣(هـا...]  ةطيب
  

ؤسـسة  تلك امل ، )٤( من جامع الزيتونة العريق    وقد نبغ من هذه األسرة عدد من العلماء الذين لوا العلم          
  .األفريقي الشمال يف واهلداية للعلم منارة كانت اليتة العلمية الديني

  
ونشأ بني أحضان والد يأمل أن يكون على مثال جـده يف           ، لمية   يف أحضان أسرة ع     ابن عاشور  ترعرع

 ن يكون خليفة يف العلـم واجلـاه        على أ  ويف رعاية جده ألمه الوزير الذي كان حيرص       ، العلم والنبوغ   
  .والسلطان

                                       
 التـدريس  توىل. تونس أهل نم مالكي، فاضل: النبيلي حاجب بو عمر بن سامل)م ١٩٢٤ - ١٨٢٧ = هـ ١٣٤٢ - ١٢٤٣( )١(

 ديـوان  (و ،األصـول  يف) عاصم ابن ألفية على شرح (له. املالكية الشورى ألهل كبريا عني مث هـ١٣٢٣ سنة الفتيا مث الزيتونة جبامع
 أحـوال  معرفـة  يف املـسالك  أقوم (كتابه حترير يف التونسي باشا الدين خري مع واشترك. البخاري على وتقريرات ورسائل،) خطب
 ).٣/٧١األعالم للزركلي .(جيد نظم وله) املمالك

 رحالـة   عامل :بريم بىن من) الثالث (حممد ابن مصطفى ابن) اخلامس بريم (حممد )م ١٨٨٩ - ١٨٤٠ = هـ ١٣٠٧ - ١٢٥٦( )٢(
 بالده هجر ـه ١٢٩٨ سنة (تونس على الفرنسيس استوىل وملا.أوربة إىل وسافر املناصب، بعض وويل ا ولد. تونس علماء من مؤرخ
 أسـبوعية  مث يوميـة، ) األعـالم  (جريدة فأنشأ هـ ١٣٠٢ سنة (مصر إىل وانتقل. مدة األستانة يف فمكث بقلمه، فيهم جياهد وأخذ

 ودفـن  حبلـوان،  وتـوىف ) ١٣٠٦ سنة (األهلية االبتدائية مصر حمكمة يف القضاء منصب بتوليه واحتجبت أعوام، أربعة حنو استمرت
 بندق صيد حل يف اخلواص حتفة (كتبه ومن. أجزاء مخسة) ط - األمصار مبستودع االعتبار صفوة (رحلته كتاب رهآثا أشهر. بالقاهرة
 ).٧/١٠٠األعالم للزركلي  ()ط - البريمية الفتاوى يف السنية الروضة (و) ط - الرقيق مسألة يف التحقيق (و) ط - الرصاص

 .املكتبة الشاملة اإللكترونية،  ائد الفكر اإلسالمي بن عاشور رالشيخ حممد ، املهدي ، بن محيدة ا )٣(
جـامع   بعد" أفريقية" اجلوامع اليت بنيت يف يعد ثاين. مبدينة تونس أول جامعة يف العامل اإلسالمي وهو جامعة وجامع     جامع الزيتونة  )٤(

بإمتام عمارته  عبيد اهللا بن احلباب وقام  هـ٧٩ عام سان بن النعمانح ، يرجح املؤرخون أن من أمر ببنائه هوالقريوان يف عقبة بن نافع
 ).موقع ويكيبيديا اإللكتروين: املصدر  (.م٧٣٦ هـ١١٦ يف
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واجته بعد هذا الفتح إىل حفظ املتـون الـسائدة يف   ، حفظ القرآن قبل البلوغ يف الرابعة عشر من عمره    
وشرع ينهل من معينـه بـشوق       ، ) م١٨٨٢هـ  ١٣١٠( بعد ذلك التحق جبامع الزيتونة سنة        .زمانه  

ك اللغـة    وكذل أتقن علوم الشريعة واللغة واآلداب بل والطب      ،  الزيتونة ونبغ فيها      علوم وتعطش فدرس 
درة وفطنته النـا  ، ة   وحافظته القوي  ذكاؤه اخلارق ، فيق اهللا جل وعال      تو ساعده يف ذلك بعد   ، الفرنسية  

  . على يديهم يت نشأ فيها وشيوخه العظام الذين تتلمذة ال أضف إىل ذلك البيئة العلمي،
 العريق اجلامع هذا يف التدريس بسلك والتحق ، )م١٨٩٦ = هـ١٣١٧ (عام الزيتونة يف الطاهر خترج

ـ ١٣٢٤ (سنة اختبارها اجتياز بعد األوىل الطبقة من امدرس عني حىت قليلة سنوات إال متض ومل ،  هـ
  ).م١٩٠٣= 

 هلـذه  وكـان  )١() م١٩٠٠ = هـ١٣٢١ (سنة الصادقية املدرسة يف للتدريس اختري قد الطاهر وكان
 العـصري  التعلـيم  ذات- والصادقية -التقليدي املنهج ذات- الزيتونة بني التدريس يف املبكرة جربةتال

 طـور  يف زاال مـا  فكريني يارينت بني اهلوة ردم ضرورة على وعيه فتحت إذ ، حياته يف أثرها -املتطور
 األصـالة  تيـار :  ومها ، التونسي اتمع يف وفكري ثقايف انقسام خطوط يكونا أن ويقبالن ، التكوين

 ألـيس [ النفـيس  كتابـه  يف هذه آراءه ودون ، الصادقية يف املمثل املعاصرة وتيار ، الزيتونة يف املمثل
اليت العميقة التحوالت تدرك اليت الشاملة ارخييةالت احلضارية الرؤية خالل من ]بقريب الصبح  ـا  ميـر 
  .والعاملي اإلسالمي اتمع

ـ  ظَّـارة  نائبا أول لدى النبن عاشور عني الطاهر )م١٩٠٧ = هـ ١٣٢٥(يف عام   جبـامع   )١(ة العلمي
 ناحيـة وأدخل بعض اإلصـالحات علـى ال      ، صالحية العلمية والتربوية     اإل الزيتونة فبدأ بتطبيق رؤيته   

 إىل وسـعى  ، فيهـا  ما بعض فذتفن احلكومة على وعرضها عليمالت إصالح يف الئحة روحر التعليمية
 ، غـة اللَّ أدب دروس وكذلك التعليم مراحل يف رفالص دروس من فأكثر ؛ ةالعربي العلوم بعض إحياء
اممتَّ أليب احلماسة ديوان شرح بنفسه سودر.  

                                       
وتعترب أول مدرسة ثانوية عصرية يف الـبالد         .خري الدين التونسي   على يد ) م١٨٧٥هـ١٢٩١ (يف سنة  املدرسة الصادقية  تأسست) ١(
التونـسية  ات والشخصيات السياسية     وقد خترج من الصادقية جل القياد      .العلمتونسية جاءت لتعاضد جمهود املدرسة الزيتونية يف نشر         ال
هذه املدرسة اليت وضعت بـرامج عـصرية،        . وغريهم حممود املسعدي  والكاتب أمحد بن صاحل   والوزير احلبيب بورقيبة  امة كالرئيس اهل

واإليطالية والفرنسية  كالتركية متفتحة على العامل، وطرق تدريس ثرية، متنوعة، وحديثة، ضمت إىل جانب اللغة العربية اللغات األجنبية          
 ).موقع ويكيبيديا اإللكتروين: املصدر ( (.كالرياضيات والعلوم الصحيحة

 .تعليميةجلنة تشرف على العملية ال )١(
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 ، ليكون يف جلنة إصالح التعليم األوىل بالزيتونـة   ابن عاشور  اختري )م١٩١٠  =هـ ١٣٢٨ صفر(ويف  
 ١٣٥١ (يف الزيتونـة  جلامع شيخا اختري مث )م١٩٢٤ = هـ ١٣٤٢ (الثانية اإلصالح جلنة يف وكذلك

 هـذين  بني مجعوا الذين الزيتونة شيوخ أول فكان ؛ املالكي اإلسالم شيخ كان كما) م١٩٣٢ = هـ
 وضـعت  اليت العراقيل بسبب ، السنة   ونصف سنة بعد املشيخة من استقال أن يلبث مل لكنهو ، املنصبِني

 يف التعلـيم  إصـالح  على عزم عندما الشيوخ ببعض اصطدامه وبسبب ، الزيتونة إلصالح خططه أمام
  .الزيتونة

  
 كـبرية  إصالحات أدخل املرة هذه ويف) م١٩٤٥ = هـ ١٣٦٤ (سنة الزيتونة جلامع شيخا نهيتعي عيدأُ

  .التعليمية املعاهد عدد وزادت ، الزيتونيني الطالب عدد فارتفع ؛ الزيتوين التعليم نظام يف
  
  .ةأُسندت إليه رئاسة اجلامعة الزيتوني، ونس  ولدى استقالل ت)م١٩٥٦ = هـ ١٣٧٤ (سنةيف و

  .)٢(  يف دمشق والقاهرةوهو من أعضاء امعني العربيني
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 - عاشـور  بـن  الطـاهر  حممد ، ١٧٥-٦/١٧٣كتاب األعالم خلري الدين الزركلي    : (استخِلصت هذه الترمجة من عدة مراجع        )٢(

 حممد - الغايل  بلقاسم ،.١٩٩٩ األوىل الطبعة بريوت النفائس دار - امليساوي الطاهر حممد ودراسة حتقيق - اإلسالمية الشريعة مقاصد
 دار - التونـسيني  املـؤلفني  تراجم - حمفوظ  حممد ،.١٩٩٦ األوىل الطبعة بريوت - حزم ابن دار - وآثاره حياته.. عاشور بن الطاهر
 . )١٩٨٥ – اإلسالمي الغرب
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   نتاجه العلميمكانته العلمية و
  

 علـى  يقـف  أن وعلمه شخصيته يف الباحث يستطيع ال ،  عاملا مصلحا جمددا   بن عاشور ن الطاهر   كا
 خـالل  من واإلصالح التجديد هي ومؤلفاته وعلمه حياته يف اجلامعة القضية أن إال ، فقط واحد جانب

ـ  على ثورة وكتاباته آراؤه جاءت مث ومن ، عنه بعيدا وليس اإلسالم  علـى  وثـورة  واجلمـود  دالتقلي
  .واحلضاري الفكري والضياع التسيب

  
ولقي مـا لقـي   ،  حاول وجاهد يف سبيل إصالح جامعة الزيتونة    بن عاشور ا سبق أن الطاهر     قدمنا فيم 

ـ مث بعد توفيق اهللا يف املرة الثانيـة جنـح     ، من ضغوط ومواجهات جعلته يستقيل يف املرة األوىل          ق  وحق
منها ما خيتص بالكتب الدراسية وأسـاليب        ،  الكثري من اإلصالحات   فأدخل، يه  كثريا مما كان يصبو إل    

 من الكتب الدراسية القدمية اليت كانت تـدرس يف اجلامعـة             كثريا فاستبدل، التدريس ومعاهد التعليم    
ـ بالت العاليـة  التعليمية املرحلة يف راعى كما، ات  واهتم بعلوم الطبيعة والرياضي   ، ذاا    مأقـسا  يف رح

  . املتنوعة التعليمية الوسائل إدخال يف التفكري وبدأ ، التخصص
  

 الزيتـوين  الطالـب  يـدرس  حيث ، والعربية الشرعية بالصبغة الزيتوين التعليم يصطبغ أن على وحرص
 اإللقـاء  مـن  التقليـل  إىل دعا لذلك ؛ املعاين يف الغوص من ومتكنه العلمية امللكات تنمي اليت الكتب

 علـى  يعتمد أن الطالب خالهلا من يستطيع اليت الفهم ملكة لتنمية ؛ التطبيق من اإلكثار ىلوإ ، والتلقني
  . العلم حتصيل يف نفسه

  
: منها بـل أمههـا      ، ها  له مصنفات كثرية عظيمة القدر والنفع يف فنون شىت وال غرابة إذا عرف مصنف             

ـ  –حبثنا   حملُّ   -تفسريه   ـ ت مـن  اجلديد العقل يرنووت السديد املعىن يرحتر " : املوسوم ب ـ الك سريف  ابت
" ةمقاصد الشريعة اإلسالمي  " وكتاب   )١(" من التفسري  التحرير والتنوير : "  مث اختصر االسم فصار      "ايد

و "  واخلطابـة أصول اإلنشاء"و " اره يف اإلسالم وآثالوقف"و " أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم "و  

                                       
 .١/٩) دار سحنون للنشر والتوزيع : تونس(،ط ، " التحرير والتنوير"، الطاهر بن حممد ، ابن عاشور ) ١(
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"  بقريـب  ألـيس الـصبح   " و   "ااملوطَّ يف الواقعة واأللفاظ املعاين منى  كشف املغط "و  " موجز البالغة "
  .خمطوطا وأ مطبوعامنها  كانما  سواء كثري كثري وغريها

  
 فـال  مث ومـن [ :عاشور البن "الشريعة مقاصد" كتاب مقدمة يف امليساوي الطاهر حممد األستاذ يقول
 حـضرة  يف أنـت  وكأمنا ، القطوف دانية ، العطاء متنوعة ، األفنان وارفة السرية هذه جاءت أن غرابة
 والفقيـه  ، واألصويل ، واحملدث ، واملفسر ، واألديب ، اللغوي : واحد صعيد يف ضم العلماء من جممع

 ابـن  مكانة ملعرفة ويكفي.الطب بأمور العامل وحىت بل ، واملنطقي ، والفيلسوف ، خواملؤر ، واملريب ،
  ."والتنوير التحرير تفسري" عتهموسو على اإلحالة التفسري يف عاشور

  
 عزيـز  إسناد كذلك وله ، ومسلم البخاري لصحيحي جامع إسناد له حجة حافظ فهو احلديث يف أما

 تـونس  مـن  العلمـاء  مـن  عددا بذلك أجاز وقد ، ديناحملم بسند يعرف البخاري أحاديث به روى
  .واملغرب واجلزائر

  
ـ  كـشف " –رمحه اهللا   – أنس بن مالك نياإلمام مرويات على وشروحه حتقيقاته إىل هذا  مـن  ىاملغطَّ

 اجلـامع  يف األنظار مضايق عند الفسيح النظر"  البخاري عبداهللا وأيب "أاملوطَّ يف الواقعة واأللفاظ املعاين
  .سابقيه من الكثريين على فيها استدرك اليت "الصحيح

  
 املسهب وشرحه ، أيدينا بني الذي "املقاصد "كتاب له شاهدا فيكفي وأصوله الفقه يف قدمه رسوخ أما

  .للقرايف "األصول يف الفصول تنقيح" كتاب على املتينة وحتقيقاته
  

 اـامع  ذلك يف باإلمامة له سلَّمت ، اللغة لعلوم الواسع باملعىن قحمق غويل وذاك هذا إىل عاشور وابن
 وأنظـاره  مداخالته تزال وما ، ما مراسال عضوا اعتمداه نذيالل )والقاهرة دمشق( كمجمعي العلمية

 اللغـة  كتـب  من الكبري العدد عن فضال ذلك . والنشر والتحقيق اجلمع تنتظر جملتيهما صفحات على
  .خمطوطا يزال ال ما ومنها ، نشر ما فمنها ، حققها اليت الشعر ودواوين واألدب
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 كتـاب  وكـان  ، حلكمةوا املنطق سردي كان فقد ؛ وتقدير مكانة عاشور ابن عند واملنطق وللفلسفة
 إىل جنبـا  ، الزيتونـة  جبامع سهادر اليت الكتب مجلة من )١( سينا بن علي أيب الرئيس للشيخ "النجاة"

 واملوافقـات  ،)٣( اجلرجـاين  القـاهر  لعبـد  اإلعجـاز  ودالئـل  ،)٢( خلدون البن املقدمة مع جنب
ـ ويو ، ائهمبـآر  وينـوه  الفالسفة بأقوال يستشهد ما كثريا وهو.إخل..)٤(للشاطيب  يف منـاهجهم  فظ

 االسـتغراب  يثري قد ما أما . تأويل وسوء فهم سوء من بأنظارهم حاق ما ويدرأ ، وحتليالته استدالالته
 تـصحيح " بعنـوان  خمطوطا كتابا هذا يف له وأن خاصة ، حتقيق إىل حتتاج اليت بالطب صلته فهو حقّا

                                       
 صـاحب  الرئيس، الفيلسوف: امللك شرف علي، أبو سينا، بن اهللا عبد بن احلسني )م ١٠٣٧ - ٩٨٠ = هـ ٤٢٨ - ٣٧٠) (١(

 وطـاف  خبـارى،  يف وتعلم ونشأ.خبارى قرى إحدى يف ومولده بلخ، من أصله. تواإلهليا والطبيعيات واملنطق الطب يف التصانيف
 أصـفهان،  إىل صـار  مث. فتـوارى  بيته، وبوا كرهاعس عليه وثار مهذان، يف الوزارة وتقلد شهرته، واتسعت العلماء، وناظر البالد،
 كمـا  - سـينا  ابن كان: (اجلوزية قيم ابن قال. ا ومات الطريق، يف فمرض مهذان، إىل أيامه أواخر يف وعاد.كتبه أكثر ا وصنف

األعـالم  . (الطـب  يف كـبري  ) القـانون  (كتبه أشهر). الباطنيني القرامطة من احلاكم، دعوة أهل من وأبوه، هو - نفسه عن أخرب
 ).٢/٢٤٢للزركلي 

 االشـبيلي،  احلضرمي الدين ويل زيد، أبو خلدون ابن حممد، بن حممد بن الرمحن عبد )م١٤٠٦- ١٣٣٢ = هـ ٨٠٨ - ٧٣٢( )٢(
 فـاس  إىل رحـل . بتـونس  ومنشأه ومولده إشبيلية، من أصله. البحاثة االجتماعي العامل املؤرخ، الفيلسوف: حجر بن وائل ولد من

 الظـاهر  سلطاا فأكرمه مصر إىل توجه مث. تونس إىل وعاد ووشايات، دسائس واعترضته أعماال، وتوىل ،واألندلس وتلمسان وغرناطة
 مجيـل  فصيحا، كان.القاهرة يف فجأة وتويف. وأعيد وعزل،. بالده بزي حمتفظا القضاة بزي يتزي ومل املالكية، قضاء فيها وويل. برقوق

 لتلقيه، خاصته وأركب سلطاا، له اهتز األندلس إىل رحل وملا.العالية للمراتب طاحما الضيم، عن عزوفا اللهجة، قصاد عاقال، الصورة،
) املقدمـة  (أوهلـا  جملدات، سبعة يف بعط - والرببر والعجم العرب تاريخ يف واخلرب املبتدأ وديوان العرب (بكتابه اشتهر.جملسه يف وأجلسه

 ).٣/٣٣٠للزركلي األعالم (.وغريها الفرنسية إىل منه وأجزاء هي ترمجت تماع،االج علم أصول من تعد وهي
 من كان. البالغة أصول واضع: بكر أبو اجلرجاين، حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد)م ١٠٧٨ - ٠٠٠ = هـ ٤٧١ - ٠٠٠( )٣(

 " و " ط - اإلعجـاز  دالئل " و " ط - البالغة أسرار " كتبه من. رقيق شعر له) وخراسان نطربسا بني (جرجان أهل من. ةاللغ أئمة
 - املقتصد " مساه آخر شرح يف اختصره جزءا، ثالثون ،اإليضاح شرح يف " املغين " و حنو، " خ - التتمة " و النحو، يف " خ - اجلمل

 ).٤/٤٨األعالم للزركلي . (" ط - ةاملائ العوامل " و ،األفعال تصريف يف العمدة " و " ط - القرآن إعجاز " و الظاهرية، يف " خ
 كـان . القـراء  إمام: الشاطيب حممد أبو الرعيين، أمحد بن خلف بن فريه بن القاسم )م ١١٩٤ - ١١٤٤ = هـ ٥٩٠ - ٥٣٨( )٤(

 عاملـا  وكان. بالشاطبية تعرف القراءات يف قصيدة " ط - األماين حرز " صاحب وهو. مبصر وتويف) األندلس يف (بشاطبة ولد.ضريرا
 والـرعيين . حفظه من النسخ تصحح واملوطأ، ومسلم البخاري صحيح عليه قرئ إذا كان: خلكان ابن قال واللغة، والتفسري ديثباحل

 ).٥/١٨٠األعالم للزركلي .(اليمن أقيال أحد رعني ذي إىل نسبة
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 تـزال  مـا  آثـار  كذلك فيه فله التاريخ أما ."زهر ابن للحكيم جلالينوس االنتصار كتاب على وتعليق
  .)١(]والتراجم السري يف وكتابات "العرب تاريخ" كتاب منها خمطوطة
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
) املكتبـة الـشاملة اإللكترونيـة   ( ويامليسا الطاهر حممد ودراسة حتقيق ، اإلسالمية الشريعة مقاصد ، حممد الطاهر   ، ابن عاشور    )١(

 .١٧_١٦ص
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  شيوخه
  

 عديـدة مفيـدة منـها       اعلوم مشلتاليت   ةعاسوال ثقافةتلك ال  عاشور نب رالطاه دحمم خيالش  اكتسب
 وأعمـل   املنطـق علم  و والتاريخبأقسامها   علوم اللغة و همصطلحو يثاحلدوفن    و علوم القرآن   ريسفالت

 وهذه نتيجة طبيعية ملن كـان يف  فحقق وحلل مث رجح  اكتسبه من تلك املعارف والفنونافيم النري  فكره
شـىت   يف وسوعيةامل ثقافةال الذين متيزوا بتلك   عصره اءمعل من ثلة أَيدي  وسبب هذا أنه خترج    .مثل ثقله 

 م وإجـاد  متـه معرف إيصال تلك العلوم واملعارف عن طريـق       علىالفائقة   ةقدرال انبج إىل  ،ومعلال
  .ومالعل يف م ومواهبهملكاالطالب واالستفادة من م تربية على مهتركيزواملتطورة  التدريس بطرق

ـ  خيوالش النخلي دحمم خيشوال بوحاجب املس خالشيو )١(النجار دحمم خالشي  مشاخيه أشهر منو  دحمم
  .امجيع تعاىل اهللا همرمح الشريف احلص خوالشي عاشور بن عمر خوالشي )٢( فوسي بن
  
 ،زاخـرة مفعمة باحليويـة العلميـة ال      اةحي وجدنا شايخ اإلجالء امل ءالهؤ اةحي  ما نظرنا وتأملنا يف    ذاوإ
ثـراء  وأنفقوا من أعمارهم وأوقام كثرياً يف سبيل العلم وسامهوا يف إ           طواأع قدف ،المعاأل ليلجب افلةاحل
 جنـد لبعـضهم    مل نوإ كرام األفاضل ال ءالوهؤ،والسياسة دباألو واالجتماع ينالد يف التونسية اةياحل

                                       
 بـأمري  الشعب أدب صاحب عرفه. أزهرى ال،رح ،مصري أديب: النجار حممد )م ١٩١١ - ٠٠٠ = هـ ١٣٢٩ - ٠٠٠) ( ١(

. واألدب للنقـد  مـسرحا  فكانـت ) األرغـول  (جريدة وأصدر الشعر، ونظم. وبغريه فيه ودرس. باألزهر تعلم. مبصر الزجل، فن
  ).٧/١٢٢ األعالم للزركلي . (بالقاهرة وتويف. جزآن) ط - نشااإل صناعة يف املوشى رازالط( وصنف

 امللـك  عبـد  بن اهللا عبد بن الوهاب عبد بن الرمحن عبد بن يوسف بن حممد )م ١٩٣٥ - ١٨٥١ = هـ ١٣٥٤ - ١٢٦٧( )٢(
 اجلـرويل  الـشيخ  ذريـة  مـن  مراكش، من  أصله .صرهع يف الشام حمدث: احلسين الدين بدر البيباين، املراكشي املغريب الغين عبد بن

 يف فقـرأ  تـونس  إىل ورحـل ) البحرية من (بيبان بقرية أبوه فيها فولد املصرية، الديار إىل أسالفه أحد انتقل. اخلريات دالئل صاحب
 بأسـانيدمها  غيبـا  حنيالصحي فحفظ دمشق، يف الترمجة صاحب وولد. باملغريب واشتهر بدمشق فأقام الشرق إىل وعاد الزيتونة جامع
 عنـد  مكانتـه  ارتفعت الدنيا، عن بعيدا اًصوام ورعا وكان.والتدريس للعبادة وانقطع املختلفة، العلوم متون من بيت ألف ٢٠ وحنو

 العامـة  احلـرب  خـالل  يف الترك، رجال من) االحتاديني (بغي اشتد حني دمشق أهل من العامة بعض أن حىت الشام، وأهل احلكام
 التـصنيف،  يف يرغـب  وال اإلفتاء يأىب وكان واعتكافه، انزوائه يف وزاد فزجرهم، معه، والثورة باخلالفة، البيعة عليه عرضوا ،األوىل

 مـصطلح  يف) صـحيح  غرامـي  (قصيدة شرح يف والثانية البخاري لصحيح سنده يف إحدامها: مطبوعتني رسالتني غري له نعرف فلم
 عليهـا  امسـه  جاء) كتاين ١٢٩٥ (الرباط خزانة يف) خ - البيقونية املنظومة شرح يف البهية دررال (مساها خمطوطة ثالثة وله. احلديث

 مـن  الـثالثني  يبلغ أن قبل كتابا) أربعني (حنو ألف إنه طويلة مدة عليه قرءوا من ويقول). الدين بدر بن يوسف بن الدين بدر حممد(
 ).٧/١٥٦األعالم للزركلي (.ذهبت أين أعلم وال عمره،
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 ألسـاتذم  واشـهد  -حنسبهم كذلك - علماء عاملون  أجنبوا لنا  مأ الإصنفات مشهورة تذكرنا م     م
 كـان  قدو ة،اللغوي اهلنات إصالحو املناهجتقومي  و ارثاآل نقدسعة العلم واإلطالع والقدرة الفائقة على       ب

  .دبألاو والبالغة والنحو ةاللغ ومعل يف أخصائياً بوحاجب خالشي
 امعـاً ج كـان  النجار دحمم خوالشي.  والفلسفة مالكالو واملنطق هقالف يف ماهر خالشي بن عمر واألستاذ

  .ةالزيتون عجبام تدرس يتلا ومالعل لشىت
  

 سـاتذة مـصلحني   أل ةمثر واكان عاشور نب رالطاه دحمم خيالش ثىن ركبه عندهم   ذينال اءالعلم ءالوهؤ
ـ أ [واالجتماعيـة  األدبيـة  املستويات ىتش علىوكان ذلك    إسهامأميا   التونسية اةياحليف   أسهموا  المث

 ودحمم خوالشي املسالك أقوم احبص باشا ينالد خري والوزير يالتميم يلوإمساع احييالر يمراهبإ خيالش
 للمـدارس  مهمـا  فرعا توكان ، التونسية اإلصالحية ةدرسامل زعماء اءملعلا ءالهؤ كان دولق. قبادو

 - األفغانيـة  واملدرسة الوهابية واملدرسة الدهلوية كاملدرسة اإلسالمي املعال يف نشرت يتلا اإلصالحية
ـ ال مـدارس  مـع  تتفق املغربية ةدرسامل انبج إىل ةدرسامل هوهذ - األفغاين ينالد مجال إىل ةبنس  املع
 هـدف  حول امجيع تلتقي اأ بيد.  والطرائق األساليب يف اعنه وختتلف واملبادئ األسس يف سالمياإل

 واحلـضارة  كرالف دين دينهم نأ من بالرغم املسلمون فيه تردى يالذ املزري فلالتخ مقاومة هو موحد
  .)١(هـا]واملدنية علموال

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                       
 . ٩ص ، مرجع سابق ، ابن محيدة ) ١(
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  هقه ومشائلالأخ
  

 علو قدره   على- يكن فلم ، ترفعه وكسا هذا وذاك بتواضع جم     ائل  البن عاشور أخالق تزينه ومش     كان
 كـان . مرتبته يبلغ مل ممن األدعياء بعض كشأنمن الذين إذا علوا اغتروا       -معارفه تنوعو اطالعهوسعة  
فأنت تنظر إىل رجل مجع بني العلو يف العلـم واحلـسب             إليه نظرت إن ، األمور سفاسف عن ذا ترفع 

 آدابـه  ومساحـة  أخالقه بوضاءة إعجايب ليس" :  )١( حسني اخلضر حممد الشيخ يهف قال ىتحوالنسب  
  ."العلم يف بعبقريته إعجايب من بأقلَّ

  
لمـات  امل أمـام  صـمود وكـان ذا     ، ذاتبال واالعتزاز لمحتال وقوة بالصرب -رمحه اهللا -اشتهر قدلو

 املعاشـرة  طيب ، القلم عفيف آليفهمنطقه حلو اللسان ويف ت     يف تراه ، كل دنيئة  عن ترفعي ، واملهمات
ودا شـديدة   رد ما سـطرت يـداه       بني جتد الف  ومع األقران ومن باب األوىل مع مشاخيه       تالميذال مع

والعلماء األفـذاذ الـذين      العلم طابعب كتاباته متيزت بل ، صار بينه وبينه خالف    ممن أحد على اللهجة
فيها مـضيعة    اليت الردود يتقحم الو ، ان مع املخالف  حلق ويقبلونه ولو ك   يرأفون مبخالفيهم ويتحرون ا   

  .للوقت جملبة للعداوات
 ، فتاويـه  منتقـدي  مع صدره رحابة الشيخ به فعر ما أشهر إن بل : [ )٢(قال الدكتور حممد احلمد   

 وتقـدير  بـاحترام  يلمـح  بل ، الالذع النقد ينقدهم وال ، القول هلم يغلظ ال فهو ؛ الرأي يف وخمالفيه
 فـإذا  ؛ الكـالم  نـايب  قلمه وال هلسان رفع وما ، الرتيه العلمي النطاق دائرة يتعدى أن دون فولط

 وتـرك  ، اآلخـرين  آراء واحتـرام  ، اجلم األدب من مسحة هردود تعل - أحد على الرد إىل احتاج

                                       
 أديـب  إسالمي عامل: التونسي احلسين عمر بن علي بن احلسني بن اخلضر حممد )م١٩٥٨- ١٨٧٦ = هـ ١٣٧٧ - ١٢٩٣( )١(

) تـونس  بـالد  مـن  (نفطـة  يف ولد. األزهر مشيخة تولوا وممن والقاهرة، بدمشق العربيني امعني أعضاء من الشعر، يقول باحث،
 – ١٣٢١ سـنة ) العظمـى  الـسعادة  (جملـة  وأنـشأ . فيـه   ودرس .الزيتونة جبامع وخترج) ١٣٠٦ سنة (أبيه مع تونس إىل وانتقل
 املكتبـتني  تنظـيم  جلنـة  يف وعمل) ١٣٢٤ سنة (بالزيتونة التدريس إىل وعاد واستعفى) ١٣٢٣هـ (برترت قضاء وويل هـ١٣٢٣
  ).٦/١١٣األعالم للزركلي (.والزيتونة العبدلية

 .حبسب ما قرأت من ترمجات البن عاشور فقد تبين يل قوة العالقة ومتانة الصداقة واحملبة بني الشيخني املترجم هلماو: قلت
له اهتمام كبري بتفسري ابن     ، أستاذ العقيدة يف جامعة القصيم      ، هو الشيخ الدكتور حممد بن إبراهيم احلمد من طلبة العلم املعاصرين             )٢(

 ".التقريب لتفسري التحرير والتنوير"ذلك منها كتابه القيم عاشور وله مؤلفات يف 



 -٢٩- 

 مل ولـذلك  . آراؤهم كانت ومهما ، شخصيام كانت كيفما للمخالفني االستنقاص أو االستخفاف
 واملعـارك  ، عصره يف ظهرت اليت املناقشات يف الشأن هو كما القول يف اإلسفاف إىل حياته طيلة ليرت

  .)٢(]الناس أنظار حمط يومئذ كانت اليت والعلمية األدبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                       
 . ١/٢٢، مرجع سابق ، احلمد ) ٢(
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  أوليات البن عاشور
  

 مـن  مظهـر  وهي،  إليها واإلشارة،  عندها الوقوف تستحق لياتأو عاشور بن الطاهر حممد وللشيخ
  : ذلك من شيء يلي وفيما  ،له املترجم متيز مظاهر

  ).الزيتونة (األعظم اجلامع وشيخ،  املالكي اإلسالم شيخ منصب بني مجع من لأو
ـ ١٣٥١ (سنة األعظم للجامع شيخا يمس من لأو ـ العلم اإلصـالحات  ليتـوىل ) م١٩٣٢ - هـ  ةي

 املـسيرة  هـي  كانت اليت النظارة عن عوضا الزيتونة عجبام التعليم إلدارة شيخ لأو فكان،  والتعليمية
  .به للتعليم

 الـشرعية  الرئاسـة  تداولته تفخيمي لقب وهو،  )١(املالكي بشكل رمسي   اإلسالم بشيخ لقب من لأو
 علـى  طلقأ وقد . اللقب هذا بتونس املالكية لدى يكن ومل،  اهلجري العاشر القرن منذ بتونس احلنفية
  .عليه رمسية بصفة للمالكية األعلى يالشرع الس رئيس

) م١٩٦٨ (سـنة  الثقـايف  االستحقاق وسام ونال التونسية للدولة التقديرية الدولة جائزة دتقل من لأو
 ومؤلفاتـه  الـوافر  بإنتاجـه  امتاز مفكر كل إىل إسناده التونسية الدولة قررت ثقايف وسام أعلى وهو

  .الفكرية األوساط خمتلف يف املدى البعيد ألثرا ذات اإلصالحية ودعوته،  األحباث العميقة
  .م١٩٧٣_م١٩٧٢ عامي اإلسالميات يف ةاجلمهوري رئيس جائزة على وحصل

  .والشاطيب )٢( معبد السال بن العز بعد احلايل عصرنا يف الشريعة مقاصد يف التصنيف أحيا من لأو

                                       
، لكن ابن عاشور لقب بشكل رمسي مـن الدولـة    ، منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية      ، هناك الكثري من العلماء ممن لقبوا ذا االسم         ) ١(

 .ل رمسيواملقصود أنه أول عامل يلقب ذا اللقب يف تونس وبشك
 الـدين  عز الدمشقي، السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد )م ١٢٦٢ - ١١٨١ = هـ ٦٦٠ - ٥٧٧) (٢(

ـ  ٥٩٩ سنة بغداد وزار.دمشق يف ونشأ ولد. االجتهاد رتبة بلغ شافعي فقيه: العلماء بسلطان امللقب  إىل وعـاد .شـهرا  فأقـام  هـ
 " صـفد  " قلعـة  العـادل  ابـن  إمساعيل الصاحل سلم وملا.األموي باجلامع اخلطابة مث الغزايل، بزاوية والتدريس اخلطابة فتوىل دمشق،
  === فواله مصر إىل فخرج أطلقه مث وحبسه فغضب اخلطبة، يف له يدع ومل السالم عبد ابن عليه أنكر اختيارا للفرانج
 امللـك  إليـه  أرسـل  مرض وملا. بيته ولزم اعتزل مث. والنهي مراأل من ومكنه واخلطابة القضاء أيوب الدين جنم الصاحل صاحبها===

 األحكـام  أدلة يف اإلملام " و " الكبري التفسري " كتبه من.بالقاهرة وتويف. ال: فقال. لوظائفك يصلح من أوالدك يف إن: يقول الظاهر
 ).٤/٢١األعالم للزركلي . (الشريعة وقواعد" 
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 صـاغها ،  فكرية تربوية منظومة إطار يف الزيتوين اجلامع يف ةوتنظيمي ةتعليمي إصالحات أدخل نم لأو
ـ تربو عقلية على دل والذي ، حياته بواكري يف ألفه الذي) بقريب الصبح أليس: ( كتابه يف  ، فـذة  ةي

  .)١(املنشود الشرعي والتعليمي التربوي اإلصالح على اشاهد وكان
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

                                       
 شيخ " و كتاب    .٨٠_٧٨ص الطباع خالد لألستاذ "وعلومه والتفسري وأصوله، الفقه عالمة رعاشو بن الطاهر حممد"انظر كتاب   ) ١(

  .٦٢_٥٦ص ،م ١٩٩٦دار ابن حزم ، بريوت  ، الغايل بلقاسم. د "وآثاره حياته عاشور بن الطاهر حممد األعظم اجلامع



 -٣٢- 

   أن تذكرمواقف جيب
   :يسالتجن حمنة

 اإلصـالحي  ملنهجـه  واملخـالفني  عليه واحلاقدين االستعمار امسه نع عيداب اشورع بن راهالط يكن مل
ـ ا مبحنة عرفت ودعق ثالثة استمرت قاسية حملنة خالشي فتعرض ، التجديدي  أَن وملخـصها  ، يسلتجن
 ملن يتيح ، يسالتجن بقانون عرف) م١٩١٠ = هـ ١٣٢٨ الشو (يف قانونا أصدر الفرنسي االستعمار

ـ ومن القـانون  اهلذ التونسيون الوطنيون فتصدى ؛ الفرنسية باجلنسية التجنس سينيالتون من يرغب  واع
ـ احل إىل الفرنـسية  السلطات فلجأت الفرنسيني أربك امم ؛ اإلسالمية رباملقا يف فنالد من املتجنسني  ةيل
 توجـه  التونسية باحلالة قتتعل ال ةعام ؤالس ةصيغ خالل من ةالتوب للمتجنسني تضمن ىفتو الستصدار

  .الشرعي لسا إىل
  

 لعلمـاء  الـشرعي  لـس ا رئاسة) م١٩٣٣ = هـ ١٣٥٢ (سنة تالوق كذل يف يتوىل رالطاه وكان
 بالـشهادتني  طـق ين نأ يالقاض ىلد ورهحض دعن املتجنس على يتعني هنبأ ةصراح لسا ىتفأف ةياملالك

ـ  وبدأت ، ىالفتو ههذ حجب االستعمار نلك ، اعتنقها اليت جنسيته نع تالوق نفس يف ويتخلى  ةمحل
ـ و ، خالـشي  على اتمر ةعد اآلمثة احلملة ههذ وتكررت ، يلاجلل املالع ذاه مسعة لتلويث  صـابر  وه
  .حمتسب
  
   :بورقيبة وكذب اهللا صدق

  
 وكـان  ، انرمض يف فطرال تبيح ىفتو استصدار عقاطال رفضه عاشور بن للطاهر ةهورشامل املواقف منو
 إىل العمـال  قالساب التونسي الرئيس »بورقيبة احلبيب« ادع اعندم) م١٩٦١  =هـ ١٣٨١ (امع كذل
ـ  افقيو امب اإلذاعة يف يفيت أَن خالشي من طلبو ، اإلنتاج ةزياد ىبدعو انرمض يف فطرال ـ ل ، اذه  نك

 كذبو اهللا صدق« : ابعده وقال ، الصيام ةآي قرأ نأ بعد ، تعاىل اهللا يريده امب اإلذاعة يف صرح خالشي
  .)١( عاشور ناب مقولة فضلب ةالباطل ةالدعو هوهذ املقيت التطاول اهذ فخمد ، »بورقيبة

  

                                       
 .املكتبة الشاملة اإللكترونية ، مقالٌ بقلم مصطفى عاشور ) ١(
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ــهوفــات  
  

ومـصلحا وموجهـا    ، علّمـا ومعلّمـا      مت  قريبا من املائة عام قضاها يف العلم        ابن عاشور  عاش العالَّمة 
   .ومرشدا

  
لثالث عشر من شهر رجب مـن        أنّ وفاته كانت يف ا     – رمحه اهللا    – ذكر بعض من ترمجوا للشيخ    وقد  

 املصطفى صلوات ريب وسـالمه      من هجرة احلبيب  ) ١٣/٧/١٣٩٣(عام ثالثة وتسعني وثالمثائة وألف      
  .)م١٩٧٣ أغسطس ١٢(امليالدي عليه وحسب التاريخ 

  
فقـال  ، وهو من الذين كانت تربطهم بالشيخ صلة قوي         ، اخلوجه  بن  احلبيب  د  األستاذ حمم ا تلميذه   أم
 مدينـة  يف الـزالج  مقربة يف التراب ووريهـ ١٣/٧/١٣٩٤ باملرسى يف انت يوم األحد إن وفاته ك  : 

  .)١(تونس
  

  . عنا وعن اإلسالم خري ما جازى به عاملا عن أمته وجزاه عاشورمة ابن العالحم اهللار
  
  
  
  
  
  
  

    
  

                                       
الـدار العربيـة للكتـاب      "، تونس  ،  اخلوجة بن احلبيب حممد للشيخ عاشور، بن الطاهر حممد األكرب اإلمام اإلسالم شيخ انظر) ١(
"،١/١٦٩. 
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الــفــصــل األول
ِّ ُ

  
  
ابن عاشور العامل املؤلف املصلح 

ُ
  رىوتعريفه مبذاهب النصا، 

  
  الثانيالــمــبــحث 

  
التعريف بتفسري التحرير والتنوير ونقل بعض كالم أهل العلم

َّ
   عنه
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  نويرالتحرير والت
  

ـ   عاشور  العالمة الطاهر بن    كتاب يعترب طوهلـا وأغزرهـا    من أجلِّ كتبه وأ   " التحرير والتنوير " املسمى ب
أنه متعلق بتفسري كالم اهللا جـل يف عـاله وهـو            : أوهلا  ، وذلك لعدة أسباب     ، فائدة وأقرا إىل قلبه   

ه أن: وثانيها   ، )١(M    p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cL الذي   الكرمي   القرآن
ر قارب األربعني عاما فأودع فيه ما فتح اهللا عليه مـن  ه من الد)٢(  أمضى يف تأليفه ردحا– رمحه اهللا   –

أنه كـان مـن    : ثالثها  ، فاسري املؤلفة يف القرون املتأخرة      ت التفسري من أعظم ال    فنون شىت حىت صار هذا    
 ،  بعيـد  أمد منذ أمنييت أكرب كان  فقد :[مته  يقول املؤلف يف مقد    ،  تعاىل  اهللا  كتاب أمنياته تفسري  أكرب

 واحلـاوي  ، املـتني  احلق من العرى شديد وموثق ، والدين الدنيا ملصاحل اجلامع ، ايد الكتاب تفسري
 مـن  نكـت  بيـان  يف طمعا ؛ نياطها حمل من البالغة قوس واآلخذ ، استنباطها ومعاقد العلوم لكليات

 خـالل  يف مجيعهـا  من أمنوذج يلوح كان ، األخالق مكارم من وتفاصيل ، التشريع من وكليات العلم
ـ  التقحم أجتهم بذلك كلفي على كنت ولكين ، مفسره كالم مطالعة أو ، رهبتد  ، اـال  هـذا  ىعل

 متاعـب  من نفسه املرء له يعرض أن عسى ما اتقاء.  النضال هذا يف قوسي )٣( بسية الزج عن وأحجم
 مـرة  الـنفس  أسوف قيتبف ، الفتوة كمال الذهن ساعد بلغ وإن الفهم سهام فلتات أو ، بالقوة تنوء
 التيـسري  من مينح أن آمل ناوأ ، أخرى فرصة على أحلتها تصميما منها رأيت فإن ، ازجر أسومها ومرة

  ].العسري الغرض هذا قصد على يشجع ما
  
يف تفـسريه   ومـا أودع ،  متحدثا عن القرآن الكرمي ومعانيه النرية ومقاصده العظيمة      -رمحه اهللا – وقال

 القرآن معاين إن: [فقال  ،  األخرى    بكتاب كما للفنون   صمن الفنون وخباصة فن دقائق اللغة اليت مل خت        
 آيـات  يف مبينـة  فاألحكام آياته على موزعة األطراف مترامية املدى بعيدة كثرية أفانني ذات ومقاصده
 ذلـك  من فنني على الواحدة اآلية اشتملت ورمبا ، مواقعها يف والقصص ، آياا يف واآلداب ، األحكام

                                       
  .٤٢: اآلية ، سورة فصلت ) ١(
املكتبـة  (فصل الـراء   ، القاموس احمليط   ،]طَويالً : أي "حمركةً" الدهِر من ردحاً  وأقام :[قال الفريوزآبادي   ، املدة الطويلة   : الردح  ) ٢(

 . ١/٢٨٠)الشاملة اإللكترونية
القاموس احمليط  ] طَرفَيها من عِطف ما : مخفَّفَةً بالكسر القَوِس  ِسيةُ :[قال الفريوزآبادي   ، سية القوس ما عطف من الطرفني منها        ) ٣(
 .١/١٦٧٤) املكتبة الشاملة اإللكترونية(، فصل الشني ، 
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 دقائقـه  عن ختلو ال القرآن فنون من افن ولكن ، األفنان تلك بعض املفسرين من كثري حنا وقد.  أكثر أو
 كمـا  بكتاب املفسرين من أحد خيصه مل الذي هو البالغة دقائق فن وهو ، القرآن آيات من آية ونكته
 الفـن  هـذا  مـن  يل يلوح ما على التنبيه أغفل ال أن التزمت ذلك أجل من ، األخرى األفانني خصوا
  .]التدبر وطاقة الفهم مبلغ حبسب أهلمته كلما القرآن آي من آية يف العظيم

  
،  اعتىن بتفسريه هذا وأظهر اهتماما كبريا ببيان وجوه اإلعجاز يف القـرآن الكـرمي             عاشور كما أن ابن  

 مسألةغفل   ومل ي  – والبالغة    اللغة ه من أرباب   وال ريب فإن   -ونكت البالعة العربية وأساليب االستعمال    
وهلذا ،  ات بعضها ببعض  ألة تناسب اآلي   مس  وهي ، يسري    واملتحدثون عنها نزر   ، الكثري   فيها من الفوائد  

 االسـتعمال  وأساليب العربية البالغة ونكت اإلعجاز وجوه ببيان هذا تفسريي يف اهتممت  وقد :[قال  
 الـدين  فخـر  به عين قد جليل مرتع وهو ، ببعض بعضها اآلي اتصال تناسب ببيان أيضا واهتممت ،

 إال »والـسور  اآلي تناسـب  يف الدرر نظم«:  ملسمىا كتابه البقاعي الدين برهان فيه وألف ، الرازي
 البحـث  أما.  تتطلع القول لفضل املتأملني أنظار تزل فلم ، مقنع فيه مبا اآلي من كثري يف يأتيا مل أما
  .]املفسر على حقا أراه فال ، بعض إثر بعضها السور مواقع تناسب عن
  

ها ن أغراض السور الـيت اجتهـد يف إيـضاح          يف هذا التفسري أن ال يترك الكالم ع        ابن عاشور  حرص
ـ ا يكون لئال أغراضها من به أحيط ما بينت إال سورة أغادر  ومل :[ بقوله   معلال ذلك ، وتعدادها    اظرلن

 انـسجامه  روعـة  عن تصرفه متفرقة فقر كأا مجله ومعاين مفرداته بيان على مقصورا القرآن تفسري يف
  .]مجاله روائع عنه وحتجب

  
اللغـة  همل حتقيق وضبط وتبيني معاين مفردات  يه مل من أئمة اللغة وبلغائها فإن عاشوراهر بنومبا أن الط  

 ضـبط  عـن  خلت مما قوحتقي بضبط العربية اللغة يف املفردات معاين بتبيني واهتممت : [فقال، العربية  
 قـدر  علـى  ونكتا دفوائ منه ويتناول ، مراده حتقيق املطالع فيه جيد أن وعسى.  اللغة قواميس منه كثري

 ، التفاسـري  عنها خلت وإعجازه القرآن معاين من نكت عن الكشف يف اجلهد بذلت فإين ، استعداده
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 علـى  التفـسري  هـذا  سـاوى  حبيث ،)١(النحارير مهم إليه تصبو ما الفصيح االستعمال أساليب ومن
ـ  أحسن وفيه ، التفاسري يف ما أحسن ففيه ، القماطري مطوالت اختصاره  : ومسيتـه .  التفاسـري  يف امم

 باسـم  االسـم  هـذا  واختصرت »ايد الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن حترير«
  .)٢(]»التفسري من والتنوير التحرير«
  

تب التفاسـري    من ك  يعين أنه نقل  ] التفاسري يف مما أحسن وفيه ، التفاسري يف ما أحسن ففيه[قوله  : قلت  
فجمع يف تفسريه أحـسن     ، كتب يف تفسريه أحسن مما كتب املفسرون يف تفاسريهم          و، أحسن ما فيها    
ال عـن   ،  عن ثقة بكتابه وما بذل فيه من جهد          -رمحه اهللا –وكالمه هذا قاله    ،  املقول   املنقول وأحسن 
   .-حاشاه – غرور واستعالء

  
 موقـف  قـف أ نوأ ، ايهإل سبقين من أر مل نكتا آنرالق ريسفت يف أبدي نأ علي احق جعلتف : [وقال

 لفـيض  يـل تعط ، ادعامل يثاحلد على ارتصالقا إنف ، اعليه وآونة اهل ةتار رينفسامل طوائف نيب احلكم
ـ في معتكف رجل : رجلني أحد األقدمني مالك حول اسالن تيأر دولق ، نفاد من الهم يالذ آنقرال  ام

ـ  كلت ويف ونقرال هيعل تمض ام هدم يف همبعول آخذ آخرو ، األقدمون شاده  ، كـثري  ضـر  نيالتاحل
 ونزيـده  فنهذبـه  األقدمون أشاده ام إىل نعمد نأ يوه ، الكسري احناجل ا ينجرب ىأخر ةحال وهنالك
ـ  سلفها مزايا جحدو ، للنعمة كفران فضلهم غمص نبأ علما ، نبيده أَو ننقضه نأ وحاشا  مـن  يسل

  .)٣(] مةاأل الخص محيد
  

 يف كتابة تفسريه حيث أفادنا بأنه يقف موقـف احلكـم بـني     منهجه- رمحه اهللا–يف هذا املقطع يبين     
فلم يقف موقف املقلّد الناقل وال الناكر        ، فشق لنفسه طريقا وسطا   ، ج املفسرين    ومناه مدارس التفسري 

، فعرف لألولـني حقهـم وقـدرهم قـدرهم       ، بل زاوج بني الطريقني وألف بني املنهجني        ، اجلاحد  
  . ما فتح اهللا عليه وأضاف، بوه ودونوه فاستفاد مما كت

                                       
حتقيـق  ، معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، ] والعامل بالشيء ارب حنرير: [ ابن فارس قال، مجع حنرير   ) ١(
 . ٥/٤٠٠، حنر : باب ، م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩طبعة ، دار الفكر ،  حممد هارون معبد السال: 
 . ١/٨، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(
 . ١/٧، املرجع السابق ) ٣(
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  .هـ١٣٨٠ عام منه وفرغ هـ،١٣٤١ عام للتفسري تأليفه بداية وكانت
  

ـ  اللَّه وحقق ، نويت امب وفيت قد[:  فيها قال مؤثرة عظيمة بكلمة ختمه منه فراغه وبعد  يـت ارجت ام
 مـن  الذّهن اقتبس امم ، هتغبال وخصائص نظامه دقائقو قرآنال معاين بيان من هداجل به مسح امب فجئت

 فيـه  وفّقـت  أكون أن وأرج امب جئت وقد ، اهلمة وإهلاب الفكر نارةإل زند من واقتدح ، ئمةاأل والقأ
 العقل يبلغ   ال منال اهذ نّإف ، انهك جتل ومل اوجوه جلت ارمب ودقائق ، اعنه غفولم حقائق عن انةبإلل

مالك وإنّ ، مرامه دون اجلوزاءو رام فقد ذلك رام ومن ، متامه إىل البشري اس ربـ حق ، الن ـ  قي  أنب
 اسـنت  اطامل ميقل وإنّ ، القرطاس ىعل عىيس رساملف قلم الإ احلق اهذ ىأد اوم ، الرأس ىعل ايعس مخيد

ـ  فقد التمام ىعل ىأت قد وإذ ، املنيح زجر عياءاإلو لالالك عند زجر وكم ، فسيح بشوط ـ  قح  أن هل
  .يستريح
 فكانـت . وألف مثائةالوث مثانني عام رجب شهر من عشر الثاين اجلمعة يوم عصر التفسري اهذ متام وكان

 ىأخـر  ومؤلفـات  ، صارفة أشغال من ختل مل حقبة وهي.  أشهر وستة سنة وثالثني اتسع تأليفه مدة
وتطـور  ، بـال  تـشتت  من ذلك الخ اوم ، غارفة اوطور اطور شاربة بقرحية ومنازع ، وارفة اأفنا 

 ال علـي  فضله ومكاييل ، أوىف نعمه فإنّ للَّه كفران الو ، جيالاأل منه الشكاية عن ختل مل امم ، أحوال
  .اكفت الو تطفّف
 الـذين  من به وجيعلين ، واجلمهور اخلاصة هب ينفع وأن ، ويغور ينجد أن التفسري اهلذ تعاىل منه ووأرج

  .)١(]تونس ةمدين شرقي ىرسامل ببلد مبرتيل متامه وكان .تبور لن جتارة يرجون
  

 مخـسة  يف ، جـزءا  ثالثني يف جاء وقد . بتونس والتوزيع للنشر سحنون دار يف التفسري هذا طبع وقد
 )١١١٩٧ (صـفحة  وتـسعون  وسبع ومائة ألفا عشر أحد كلها التفسري صفحات وعدد ، جملدا عشر

  . أخرىوهناك طبعات
  
  
  

                                       
  .٦٣٧-٣٠/٦٣٦،  مرجع سابق ، شور ابن عا) ١(
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  .قالوا عن التحرير والتنوير
  

على طلبة العلم وغريهم من العامة الذين لديهم ميول للقراءة واإلطالع قـدر هـذا التفـسري                 ال خيفى   
وذلك ملا فيه من الفوائـد  ، وأمهيته وإثرائه املكتبة اإلسالمية وعلى وجه اخلصوص التفسري وعلوم القرآن      

  . عامة كانت أو خاصةوالفرائد والنفائس ما جتعله كتاباً أساساً يف كل مكتبة
  

ـ     الشيخ حممد احلمد   يقول  [  :عن هذا الكتـاب     " نوير والت التقريب لتفسري التحرير  "يف كتابه املوسوم ب
 بـن  الطـاهر  حممد الشيخ العالمة يراعة رقمته ما املتأخرة العصور يف الشأن هذا يف فأل ما أعظم ومن

 مـن  وطاب لذ مبا حافل عظيم تفسري فهو ." والتنوير التحرير": بـ املعروف تفسريه يف وذلك عاشور
ـ  وقدح ، طوىل يد له ، حنرير وجهبذ ، كبري عامل فصاحبه ؛ ذلك يف غرو وال ، العلوم  علـوم  يف ىمعلّ
 عنـد  إال جتده ال فريدا وطرزا ، مميزا طابعا حتمل يراها املتنوعة الكثرية مؤلفاته على لعيط والذي . شىت

  .)١(اهـ]املؤلفات من القليل ويف ، العلماء من الندرة
  
  :عاشور البن "الشريعة مقاصد" كتاب مقدمة يف -اهللا حفظه- امليساوي الطاهر حممد األستاذ يقولو
 أنت وكأمنا ، القطوف دانية ، العطاء متنوعة ، األفنان وارفة السرية هذه جاءت أن غرابة فال مث ومن[ 
 واألصـويلّ  ، ثواحملد ، رواملفس ، واألديب ، اللغوي : واحد صعيد يف ضم العلماء من جممع حضرة يف
  .الطب بأمور العامل ىوحت بل ، واملنطقي ، والفيلسوف ، خواملؤر ، واملريب ، والفقيه ،

  .)٢("]والتنوير التحرير تفسري" موسوعته على اإلحالة التفسري يف عاشور ابن مكانة ملعرفة ويكفي
  

  
 

  
  

                                       
  .١/١،  مرجع سابق ، احلمد  )١(
  .١٦ص ، مرجع سابق ، امليساوي  )٢(
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الــفــصــل األول
ِّ ُ

  
  

ابن عاشور العامل امل
ُ

  وتعريفه مبذاهب النصارى، ؤلف املصلح 
  

  الــمــبــحــث الثالث
  

التعريف بالنصارى ونشأة النصرانية
ِّ َّ َّ ُ َّ
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  ةراني النصعريفت
  

 ومسيت النصرانية ذا االسم لورود كلمـة        - عليه السالم    – جاء به عيسى     النصرانية اسم للدين الذي   
  :منها ،  التسمية ذا االسم على أقوال اختلف يف سببوقد ، )١( يف القرآن الكرمي] صارىالن[
  

  .)٢( وا بذلك لتناصرهم فيما بينهم مس:األول 
  

M  Õ      Ô  Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  Î كما يف قوله تعـاىل      ، م نصروا عيسى عليه السالم       أل :الثاين  

 ç  æ  å  äã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  ìë  ê     é  è 

   ó  ò     ñ  ð   ï  î  íL )٣(.  
  

  . مث أطلقت عليهم من باب التغليب)٤(]ناصرة[م سكنوا مدينة  أل:الثالث 
  

 ونـصوِريةُ  ناِصـرةُ  هلا ويقالُ بالشاِم :  ونصرانه . بطَبِريةَ :  وناِصرةُ :[ يف القاموس  ي الفريوز آباد  قال
 : أيـضاً  والنـصرانيةُ  . النصارى واحدةُ : والنصرانةُ  والنصراِنيةُ :[وقالَ   ] صارىالن إليها ينسب أيضاً

مهقالُ ِدينوي : راِنيصن صاروأن . رصنلَ : وتخيف د ِديِنهم . هرصصرياً وننت:   لَهعاً جراِنيص٥(] ن(.  
  

                                       
 ].النصارى[وثالث معرفة ] نصارى[مخس منها من دون تعريف ، وردت كلمة النصارى يف القرآن الكرمي يف مثانية مواضع ) ١(
 دار  –بريوت  (، " تفسري القرآن العظيم    " ، )هـ٧٧٤ : املتوىف (الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو، ابن كثري   ) ٢(

 .١/١٣٢) م١٩٩٤هـ ١٤١٤الفكر  
  .١٤: اآلية ، سورة الصف ) ٣(
 ]٤٨[لعرب   تعترب املدينة مركزا إداريا وثقافيا واملركز الرئيسي]بل فلسطني احملتلة  [إسرائيل يف اجلليل هي أكرب مدن منطقة    الناصرة) ٤(

غالبية سين   املسيح فيها، وقد عاش   املسيح بوالدة يسوع املسيح فنشأ    مرمي العذراء  بشر املالك جربائيل  ، فإن  اإلجنيل يف الناصرة، حبسب  
 ]. موقع ويكيبيديا اإللكتروين:املصدر [.حياته فنِسب إليها ودعي يسوع الناصري، كما يدعو البعض أتباعه بالنصارى

 .١/٦٢٢، " نصر"مادة ، مرجع سابق ، الفريوز آبادي ) ٥(
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 ناصـري  أو فسكون بفتح نصري مجع اسم فهو النصارى وأما :[ ير والتنوير  يف التحر   ابن عاشور  وقال
 الناصـرة  مـن  مرمي خرجت وقد السالم عليهما املسيح أم مرمي منها نشأت قرية وهي الناصرة إىل نسبة

 أو الناصـري  يشوع يدعونه إسرائيل بنو كان ولذلك،  حلم بيت يف املسيح فولدت املقدس بيت قاصدة
  .)١(]بالنصارى أتباعه تسمية جهو فهذا النصري
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                       
 .١/٥٣٣، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(



 -٤٣- 

  .انشأا و مسميا ، ةمذاهب النصراني
  

 افترقـت  (: صلى اهللا عليه وسلم      وهذا مصداق قول النيب   ،  يف دينهم إىل شيع ومذاهب       صارىتفرق الن 
 وتفتـرق  فرقة وسبعني ثنتني أَو ىإحد ىعل ىالنصار وتفرقت فرقة وسبعني ثنتني أَو ىِإحد ىعل اليهود

  .)١( )فرقة وسبعني ثالث ىعل أميت
  
وذكر اجتماعام ومـا    ، شأة واملسميات   من حيث الن  الكربى  صارى   ملذاهب الن   عاشور د تطرق ابن  وق

:[  رمحـه اهللا فقـال ، م إىل اخلصام   حىت وصل احلال    ، يف املعتقدات   حصل فيها من اختالفات وتباين      
 زمـن  يف وكـان  ، خملوق اهللا عبد عيسى وأن بالتوحيد قال ]آريوس[ امسه راهب باإلسكندرية وظهر

ـ بال املذكور ]قسطنطينوس[ تدين فلما . القسطنطينية باين مالرو سلطان ]قسطنطينوس[  سـنة  صرانيةن
 ، كلمتـهم  يوحـد  أن فأراد،  له الرهبان معظم خمالفة رأى مث ، ]آريوس[ مقالة بعت"ميالدية ")٣٢٧(

 حنـو  امع هذا يف وكان ، املسيحي التاريخ من الرابع القرن أواخر يف صارىالن علماء من جممعا فجمع
،  واحـد  قـول  على منهم طائفة أكثر ووجد كثريا اختالفا خمتلفني فوجدهم،  النصارى من عامل ألفي

 ]امللكانيـة [ تلقب الطائفة وهذه ، ونصره املسيحية أصل وجعله قوهلم فأخذ عاملا عشر وبضعة ثالمثائة
  .للملك نسبة

  
 ومازجتـه  ، إنـسانيته  أي ، ناسوته يف وتقمصت ، عيسى جبسد احتدت اهللا كلمة أن على قوهلم واتفق
 فاإللـه  ، تعـاىل  هللا ابنا الذات تلك وصارت ، مرمي بطن يف ذاتا الكلمة فصارت ، باملاء اخلمر امتزاج
 ، العلـم  أي ، الكلمـة  ذو االبـن :  ]الثـاين [و ، الوجود ذو األب ] :األول [: أشياء ثالثة جمموع

 أخـرى  جمـامع  يف ]النـسطورية [ وفرقة ]اليعقوبية [فرقة فيهم حدثت مث . القدس روح ] :الثالث[و
 الـسادس  القـرن  أواسط يف ظهروا ، ]أرثودكس[ اآلن ويسمون ، اليعقوبيةـف.  الرهبان بني انعقدت
 فألجـل  املـسيح  هو اإلله فصار ودما حلما اإلهلية انقلبت:  قالوا النسطورية من أسبق وهم ، املسيحي

 صـنع  صنعه فأشبه واألبرص األكمه وإبراء املوتى إحياء من العادات خوارق املسيح عن صدرت ذلك
   ].يعاقبة احلبشة نصارى وكان.  تعاىل اهللا غري عنه يعجز مما تعاىل اهللا

                                       
 .١٠٨٢وصححه العالمة األلباين يف صحيح اجلامع برقم .٤٥٩٦حديث رقم  ، ٤/٣٢٣، باب شرح السنة  ،سنن أيب داود ) ١(



 -٤٤- 

 كـوة  من الشمس شرقت كما اإلشراق بطريق املسيح جبسد الكلمة احتدت:  قالت والنسطورية[ وقال  
 إنـسانية  ذات ذاتيتـان  له هو أو ، إله إنسان هو فلذلك ، اهللا كلمة وهو ، إنسان حيفاملس ، وربلّ من

   .]جاثليق[ لقب النحلة هلذه الديين الرئيس على أطلق وقد ، إهلية وأخرى
  

ـ  ورهبـان  اليعاقبـة  رهبان وكان  ،العرب نصارى على غالبة النسطورية النحلة وكانت  سطورينيالن
 الـروم  وقياصـرة .  للنسطورية محاة األكاسرة وكان.  العرب قبائل بني حنلته فريق كل لبث يتسابقون

 ، وتنـوخ  ، وجذام ، وخلم ، وربيعة ، وتغلب ، بكر يف بنحلتيها النصرانية شاعت وقد.  لليعقوبية محاة
@  M :  تعـاىل  قوله يف ازاإلجي حسن ليعلم هذا بسطت وقد.  والبحرين ، واليمن ، وجنران ، وكلب

  CB  AL)٢(]العلمي اإلعجاز هذا فلله.  كلها املذاهب هذه على وإتيانه )١(.  
  

@  M  A :  وقولـه   : [فقـال ، صارى   بكالم مفصل عن عقيدة التثليث عند الن       -رمحه اهللا -مث جاء   

  CBL ذه تنطقوا ال أي عنـد  الـشهادة  ككلمة دينهم يف للنصارى شعارا كانت ولعلها ، الكلمة 
 واملقـصود   ،والبنصر واخلنصر اإلام:  الثالثة باألصابع التثليث إىل اإلشارة عوائدهم ومن ، املسلمني

  ،الـصدق  الكالم أصل ألن ، االعتقاد وعن الكلمة هذه مدلول من باملشتهر النطق عن النهي اآلية من
 @  MA : بقولـه  واملخاطب  ،والزمه عىنامل بإرادة كناية هنا فالنهي ، اعتقاد عن إال أحد ينطق فال

L   مـن  تقـديره  يـصلح  ما لكل ليصلح حذفه كان حمذوف مبتدأ خرب،  وثالثة ، النصارى خصوص 
 احملذوف املبتدأ فيقدر ، سيأيت كما اإلله تثليث حقيقة يف اضطربوا النصارى فإن ، التثليث من مذاهبهم

 األمساء من ثالثة بلفظ عنه اإلخبار يصح مما التثليث يةكيف يف أقواهلم من املردود يقتضيه ما حسب على
]  \  [  ^  _  `  M   cb  a األخـرى  اآلية ففي  ،أمساء عدة وهي ، اإلله على الدالة

L)٣( السورة هذه آخر آية ويف  M  [Z  Y  X  W  V       U  T  S  RL)إهلـني  أي )٤ 

                                       
  .١٧١: اآلية ، سورة النساء ) ١(
  .٥٧-٦/٥٦، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(
  .٧٣: اآلية ، سورة املائدة ) ٣(
  .١١٦: اآلية ، سورة املائدة ) ٤(



 -٤٥- 

 واحـد  إله الثالثة جمموع إن:  يقولون ولكنهم إله ممنه واحد كل:ثالثة فاموع ، سيأيت ،كما اهللا مع
  .)١( ]اواحد إله فصار الثالثة احتدت أو

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .٦/٥٤، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(



 -٤٦- 

  . التثليث اضطراب النصارى يف عقيدة
  

وما من أتباع دين حرفوا يف دينـهم        ،  أهله عقوهلم إال ضلوا وأضلوا       ما من عقيدة أو مذهب حيكم فيه      
فقـد اختلفـوا وافترقـوا      ، والنصارى مثال حي هلذا األمر      ،  ما تقدم م الزمن      إال ازدادوا احنرافاً كل   

  .وكل حزب مبا لديهم فرحون، واقتتلوا بينهم 
  

 مـن  ونـشأ .  كيفيته يف خمتلفون ولكنهم ، كلهم صارىنال عقيدة يف أصل والتثليث:[ عاشور قال ابن 
 اجلـوهر  وهذا ، واحد جوهر أنه أي ، ]ثالوث[ تعاىل اهللا أن اليونان نصارى من اإلهليني قدماء اعتقاد
 كلمـة  يه : "القاموس" يف قال. -القاف وسكون اهلمزة بضم -]أقنوم[ واحدها ، أقانيم ثالثة جمموع
 ]قدسـا  روحا -ابنا -آبا[ بعبارة الثالثة األقانيم جمموع عن وعربوا... باألصل القاموس وفسره،  رومية
   : بعض عن بعضها يتفرع األقانيم وهذه

  
  .املوجودات أصل وهو األب وهو القدمي الوجود -أو الذات أقنوم  :األول فاألقنوم

  
 القـوى  مجيـع  تدبري كان ومنه ، األول األقنوم دون وهو ، االبن وهو ، العلم أقنوم : الثاين واألقنوم

  .العقلية
  

 إجيـاد  كـان  ومنها علمال أقنوم دون وهي ، احلياة صفة وهو ، القدس الروح أقنوم : الثالث واألقنوم
  .احملسوسات عامل

  
 ، واإلرادة والقـدرة  الكالم صفة وتركوا ، والبقاء القدم مثل ، اإلهلية تقتضيها صفات ذكر أمهلوا وقد

 ، باالبن العلم وأقنوم ، باألب الذات أقنوم فسموا اهللا صفات من اإلجنيل يف يقع ما يتأولوا أن أرادوا مث
 املـسيح  علـى  االبن اسم وأطلق ، اهللا على األب اسم أطلق اإلجنيل ألن ، دسالق بالروح احلياة وأقنوم
 علـى  ينبـهوا  أن أرادوا أم على ، مرمي بطن يف املسيح كون به ما على القدس الروح وأطلق ، رسوله

 عـن  الـصفات  بعـض  تأخر عدم على يدلوا أن فراموا اآلخرين األقنومني مفيض هو الوجود أقنوم أن



 -٤٧- 

 مـن  ألن بالكلمة العلم أقنوم ومسوا) . بالتولد اليونان الفالسفة عرب كما (، واالبن باألب فعربوا بعض
 علمـه  ما يعلم أنه أي ، اهللا علم مظهر املسيح نأ فأرادوا ، املسيح على الكلمة إطالق اإلجنيل عبارات

 للحكمـة  االصطالحية ظباأللفا مكلال األناجيل تدوين يوم العلم كان إذ الرسالة معىن وهو ، ويبلغه اهللا
 أصـل  وهـذا  ثالثة األرباب أن فاعتقدوا بالظواهر أخذوا املعاين عليهم اشتبهت فلما ، الرومية اإلهلية

 ، باملـسيح  احتد اهللا علم أن فتومهوا املسيح تقديس يف الغلو جرهم مث الشرك عقيدة وقاربوا ، النصرانية
 مث ، واحـد  وأقنـوم  جوهران فاملسيح ، به العلم أقنوم باحتاد ، الهوتا ناسوته صار املسيح إن:  فقالوا
 ، باملـسيح  اهللا احتاد اعتقدوا مث ، متنوعة بعبارات املسيح يف اهللا حلول أي ، احللول عقيدة فيهم نشأت
  . املسيح هو اهللا:  فقالوا

  
  :  تعاىل قوله مجيعها إىل أشار ةثالث مذاهب تفرعت وعنه ، النصارى عند التثليث أصل هذا

MB  A  @L وقوله :  M  q  p   o  n  m  l  k  j  i  hL)وقوله )١ 
 : M  [Z  Y  X  W  V       U  T  S  RL جهـة  من الهوتية عيسى يف:  يقولون وكانوا 

  .)٢( ]األم جهة من -إنسانية أي -وناسوتية األب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                       

  .١٧: اآلية ، سورة املائدة ) ١(
  .٥٦-٦/٥٥، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(



 -٤٨- 

  صارى ألناجيلهم حتريف الن
  

  )١(M _  ^  ]  \  [     Z  Y  `   L :قال تعاىل
  

وهو تكذيب لـبين    ، ن واضح من عيسى عليه السالم بأنه عبد هللا ورسول منه             بي هذه اآلية فيها تصريح   
وهـذا  ، جاهل هذا اخلرب وأمهلوه صارى بتلنولذلك قام ا،  فوق مقامه   إسرائيل الذين أهلوه ورفعوه مقاما    

  . يف كتاميعد من التحريف والتبديل
  

 بعـد  أهلها إىل وصوهلا خرب طووا ألم النصارى أناجيل أمهلته مما هذا عيسى  كالم  : [ عاشور قال ابن 
 تعـاىل  اهللا فـأطلع  ، مضبوطة غري أحوال يف كتبت أا على ويدلّ.  منه بتعجي طي وهو ،)٢( وضعها

 علـم  اهللا ألن عيـسى  لسان على اهللا ألقاه هللا العبودية بوصف واالبتداء. وسلم عليه اهللا صلى نبيه عليه
  .)٣( ]اهللا ابن أنه:  سيقولون قوما بأن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                       
  .٣٠: اآلية ، سورة مرمي ) ١(
 .مرمي عليها السالم الضمري عائد على ) ٢(
  .١٦/٩٨، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٣(



 -٤٩- 

   هلم ؟ملاذا اختذ النصارى جهة املشرق قبلة
  

  .)١(M  L  K  J  I     H  G  F   E  D  CL :  تعاىلقال
  

 املقـصود  يف كمـاال  يفيد ال إذ نوعه بتعيني الغرض قتعلّ لعدم له إاما املكان رونكّ :[ قال ابن عاشور 
 إذ لـصلوام  قبلة الشرق النصارى اختاذ أصل على فللتنبيه شرقي بأنه لوصفه التصدي اوأم.  القصة من

 اهللا خلـق  ألعلم إين" : عباس ابن قال كما.  الشمس مشرق جهة من مكان يف بعيسى مرمي محل كان
 أن أي )٢(  M L  K  J  I     H  G L تعـاىل  لقوله ، قبلة الشرق النصارى اختذت شيء ألي
 مـا  مع الشرائع تاريخ من بديعة نكتة شرقيا املكان كون فذكر.  تعاىل اهللا من بأمر ليس الستقبالا ذلك
 .)٣( ]الفواصل مؤاخاة من فيه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .١٦: اآلية ، سورة مرمي ) ١(
 ٣١٠ - ٢٢٤[ حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطـربي،             ، جامع البيان يف تأويل القرآن    ، الطربي  ) ٢(

 شاهني، بن إسحاق حدثين:"قال  )  م ٢٠٠٠ - هـ   ١٤٢٠األوىل ،   : ة  الطبع ، مؤسسة الرسالة (  ،أمحد حممد شاكر   : حتقيق ، ]هـ  
 لقول قبلة املشرق النصارى اختذت شيء ألي اهللا خلق ألعلم إين: قال عباس، ابن عن عامر، عن داود، عن اهللا، عبد بن خالد ثنا: قال
  .١٨/١٦٢ ."قبلة عيسى ميالد فاختذوا شرقيا، مكانا أهلها من فانتبذت: اهللا
  .١٦/٨٠، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٣(



 -٥٠- 

  
  
  
  
  
  

  انيالــفــصــل الـثـ
  

تعريف وبيان لكيفية الرد عليها : الشبهة 
ِّ ٌ ٌ

وجهود أعداء الدين يف بث ، 
ِّ

ِ
  الشبهات

  
الــمــبــحــث األول
ِّ ُ

  
  

تعريف الشبهة وكيفية الرد العلمي عليها
ِّ ِّ ِّ ُّ ُ

ِ  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 -٥١- 

  بهةتعريف الش
  

:  األمـور  من هاتشتِبواملُ.  االلتباس:  بهةُ والش :[ اجلوهري يف الصحاح     قال: تعريف الشبهة يف اللغة     
  .)١(]املتماثالت: واملتشاات.  املشكالت

  
" اشـتبهتِ  "ومنه تظهر ومل تتميز فلم التبست" تشابهت"و األمور" اشتبهِت" و :[ يف املصباح املنري     وقال
 العلقـة " الـشبهةُ "و احلق،" تشِبه "ألا شبهة؛ مسيت املُلِْبس املأخذ العقيدة يف" الشبهةُ"و وحنوها، القبلة

 أيـضا،  تـساوت  آلياتا" تشابهِت"و ، غرفات و وغرف غرفة مثل" شبهات"و" شبه "فيهما واجلمع
 املعـاين  مـن  معىن يف املشاركة" فَاملُشابهةُ "ومعىن وزناً تلبيساً عليه لبسته مثل" تشِبيها "عليه" شبهته"و
  .)٢(]االلتباس" االشِتباه"و
  

 وشـبه  ، كَلأَش إذا : الشيُء شبه : قال أنه األعرايب ابن عن العباس أبو  وروى  :[وجاء يف ذيب اللغة   
 مـن  لـيس  : فقال )٣(M >  =  <L  :قوله عن وسأَلْته : قال . وشيء شيٍء بني ساوى إذا: 

   .االشتباه مبعىن هو الذي التشابه من هو إنما ، املُشِكل االشتباه
  

 ، عليـك  خلَّـط  إذا : فالنُ يا علي شبهت : وتقولُ ، املُشِكالت : األموِر من بهاتاملُش : الليث وقال
 مـن  مـشاِبه  وفيه ، والشبه الشبه يف مثله وأنت ، أباه فالنٌ أَشبه : وتقول ، اختلط إذا : األمر واشتبه
   .)٤(]منه شبهٍة لفي إني : وتقول ، فالن من مشبهة فيه أَمسع ومل ، فالن

                                       
فـصل  ، ) ١٩٩٠ للماليني يناير  العلم دار  ،بريوت (٤ط   ،" العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح"  ،محاد بن إمساعيل، اجلوهري  ) ١(
 .٧/٨٦" شبه"مادة " الشني"
، العـصرية   املكتبة  ، بريوت  (، "للرافعي لكبريا الشرح غريب يفاملصباح املنري   " ، املقري الفيومي علي بن حممد بن محدأ، الفيومي  ) ٢(

 .١٥٨/ ١"  ش ب هـ" مادة " الشني"كتاب ، حتقيق يوسف حممد الشيخ 
  .٢٥: من اآلية ، سورة البقرة ) ٣(
حممـد  :يـق حتق، )م  ٢٠٠١، دار إحياء التراث العريب     : بريوت  ( ، ١ط  ، " ذيب اللغة "، أبو منصور حممد بن أمحد      ، األزهري  ) ٤(

  .٦/٥٩" شبه"مادة ، ض مرعب عو
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 عليـه  يلْقـى  النحاس من ضرب التهذيب ويف فيصفَر غُيصب النحاس والشبه  والشبه :[وقال ابن منظور    
  .)١(]بلونه الذهب أَشبه به ذلك فُِعلَ إذا َألنه به يمس سيده ابن قال فيصفَر دواٌء

  
 الـشبهة   كما أن ، لتباس واخللط والتماثل    هو اال ] شبهة[ املعىن لكلمة    حاصل هذه التعريفات اللغوية أن    

مـا جـاء يف    واحلـرام ك   احلد الفاصل بني احلالل    -مثال–فمنها  ، صطالحي هلا عدة معان     يف املعىن اال  
 اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    قال رسـول : احلديث الصحيح عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال        

 مـن   هل هو ، )٣( يف احلكم التكليفي   وهو االلتباس ، )٢("احلاللُ بين واحلرام بين وبينهما أمور مشتبهةٌ      :"
عليه الصالة والسالم من االقتراب لألمور املـشتبهة خـشية          ؟ ولذلك انا    !! أم من احلالل     قبيل احلرام 

  . يف احلرامالوقوع
  

ى وتـسم ، اليت حتول بينه وبني معرفة احلق         ما يرد على القلب من اخلواطر      -أيضا–ومن معاين الشبهة    
 وارد  والـشبهة  :[ عندما حتدث عنها بقوله      -رمحه اهللا – من القي  اإلمام اب  د أحسن وق، بالشبهة العقدية   

 الـشبهة  تلـك  تؤثر مل العلم حقيقة القلب باشر فمىت له احلق انكشاف وبني بينه حيول القلب على يرد
 فيـه  قـدحت  قلبـه  باحلق العلم حقيقة يباشر مل ومىت بطالا ومعرفة بردها ويقينه علمه يقوى بل فيه

  .)٤(]مرتابا شاكا يصري حىت مثاهلاأ قلبه على تتابعت الإو كهاتدار فان وهلة بأول الشك
  

ت على قلوم فلم يهتـدوا      هاحيث تواردت الشب  ، وهذا النوع هو عني ما وقع فيه النصارى يف دينهم           
، أضلوا واحنرفوا عن دينهم احنرافا كبريا       فضلوا و ،  ألهوائهم   حينا جهال وحينا ركوبا   ، إىل ردها سبيال    

 ملـا رفـضوا اإلسـالم       – عليه السالم    – الذي جاءهم به عيسى      اقون على دينهم الصحيح   ولو أم ب  
ر بين  هللا أخربنا يف القرآن الكرمي أن عيسى قد بش         ا ألن،  حممد صلى اهللا عليه وسلم        اإلسالم ومتابعة نيب 

     !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  M  : من بعده فقال تعـاىل      اهللا مرسل رسوال   إسرائيل بأن 

                                       
  ٥٠٩ /١٣" شبه"مادة )  دار صادر ،بريوت  (١ط ، " لسان العرب" ، املصري األفريقي منظور بن مكرم بن مدحم، ابن منظور  )١(
حسب ترقيم   ، ٢٠٥١حديث رقم     ، باب احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشبهات         ، كتاب بدء الوحي    ، صحيح البخاري    )٢(
 .ح الباريفت
 .انظر كتب أصول الفقه لالستزادة، اإلباحة واإلجياب والندب والكراهة والتحرمي " مخسة األحكام التكليفية عند مجهور أهل العلم )٣(
 .١/١٤٠) دار الكتب العلمية : بريوت (، مفتاح دار السعادة ، ابن القيم  )٤(
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@    ?  >  =  <  ;   :  98  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -    , L)لكنهم ، )١
ـ              حرفوا كثريا مما كان    سهم طقوسـا    يف اإلجنيل فطمسوا ما مل يوافق أهواءهم وأضافوا مـن عنـد أنف

 فلبسوا وخلطوا على مـن جـاء        -عليه السالم – عيسى   ومعتقدات باطلة يف حق رب العاملني ويف حق       
فظنوا احلق الذي هو توحيد اهللا بالربوبية واأللوهيـة بـاطال           ، دهم حىت التبس عندهم احلق بالباطل       بع

]  \  [  M وا الباطل الذي فيه نسبة الولد والزوجة هللا الفرد الـصمد            وظن، فرفضوه واستبعدوه   

`  _  ^L)لولديـة  قه من حيث التأليه ونسبة ا فوق استحقا-عليه السالم–وفيه إعطاء عيسى   ، )٢
  !!!.بوه حقا فقربوه وصو

  
 وهذا ديدن من أعرض عـن احلـق       ، وشبهات عديدة مريبة    ، ولذلك تراهم يف تناقضات عجيبة غريبة       

  .)٣(MÑ  Ð  Ï  Î  Í     Ì  ËÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂL    بع هواهاتو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                       
  .٦: اآلية ، سورة الصف ) ١(
  .٤٣: ة اآلي، سورة اإلسراء ) ٢(
  .٥٠: اآلية ، سورة القصص ) ٣(
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  بهاتكيفية الرد على الشبيان 
  

 ألن اهللا جل يف عاله قد رد على املشركني وأهل الكتاب ودحض           ،  الدين   إن إزالة الشبهات من أصول    
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   M  :شبهام وأقواهلم يف القرآن الكرمي فقال تعاىل         

2  1  0  /  .  -  ,  +L)فكل من يريد إثارة الشبهات وجيادل بالباطل        )١ 
لذلك فإنه من الواجبات أن يقوم البعض ممن آتـاه          و، ولكن حجته داحضة مردودة     ، له حجة وله علم     

حىت ال يلتبس احلـق بالباطـل فيـضل    ، ا وتفنيدها  عليهك بالردبهات وذل اهللا علما وحكمة بإزالة الش    
  .اسالن
  

وط تتعلق بشخصية الراد وآداب وأسـاليب تتعلـق   شر،  وأساليب وللرد على الشبهات شروط وآداب 
  :يتونلخصها باآل،  عليها بذات الرد

  
  :حتقيق ركين العمل   :أوال

 ردوده هللا تعـاىل   يفخملـصا ، القصد وفيجب أن تتوفر سالمة النية   : إخالص النية هللا تعاىل      -١
  . على اهلدى وداللة الناس، حلراسة الشريعة والذب عنها 

ـ   وإمنا يبطل الباطل باحلق ويف احلق     ، ثله  وعليه فال يدفع الباطل مب    : املتابعة للشريعة    -٢ ن  غىن ع
  . الباطل 

M  Ã  Â  Á قال تعـاىل    .  وحكمة للرد على الشبهات ذا علم واطالع      جيب أن يكون املتصدي   :  ثانيا

      ÈÇ  Æ  Å  ÄL)وقال عزوجل    ، )٢ M  À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ

 ÁL)ة   ، فاجلاهل قليل اإلطالع قد يفسد أكثر مما يصلح         ، )٣علـى  فالرد، وكذلك ضعيف احلج 
ها وتفنيدها مبا آتـاه اهللا مـن        دي هلا أن يكون عاملا بالشبهة وقادرا على رد        بهات تستلزم من املتص   الش

                                       
  .١٦: اآلية ، سورة الشورى ) ١(
  .٣٥: من اآلية ، سورة اإلسراء ) ٢(
  .٢٦٩: من اآلية ، سورة البقرة ) ٣(
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وهو إظهار احلق ومتييـزه    ،  على الشبهات    حىت تتجلى الغاية و الفائدة املرجوة من الرد       ، العلم واحلكمة   
  .من الباطل الذي التبس به واختلط فيه

  
وأال يكتفـي مبجـرد     ، رها األصلي املوثـوق     لشبهات من مصد   على ا   أن يطلع  -أيضا–  جيب : ثالثا

وألن ديننا حيثنا على التثبـت      ، ألن جمرد السماع من غري متحيص وحتقق قد يوقع يف احلرج            ، السماع  
/  M  4  3     2  1  0 قال تعـاىل    ،  وأال نستعجل يف قبول األخبار وإطالق األحكام         دائما

 =  <  ;     :  9  8  7   6  5?  > L)١(.  
  

فعدم الفهم بـشكل     ،  العجلة يف مثل هذه األمور     فمن اخلطأ البني  ، الفهم التام للشبهة قبل الرد      : ا  رابع
ألن اجلهد املبذول يف الـرد سـيكون يف         ، صحيح قد يقوي الشبهة ويضعف حجة الراد عليها وموقفه          

  . آخر جمال والشبهة يف جمال
  

فال يستوي من التبس عليه األمر وظن الباطل حقا مـع مـن             ،  مراعاة حال صاحب الشبهة    : اخامس
والتـسوية يف الـرد     ، واآلخر من جنس الشياطني     ، فاألول خمدوع مسكني    ، قصد التلبيس على الناس     

  . يف األسلوب والطريقة من جهل اجلاهلني بني االثنني
  
 

  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .٦: اآلية ، سورة احلجرات ) ١(
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  انيصــل الثالــفــ

  
 وجهود أعداء الدين يف بث،  عليها تعريف وبيان لكيفية الرد: الشبهة 

  الشبهات
  

الــمــبــحث الثاني
َّ

  
  

إلقاء الضوء على جهود أعداء الدين من النصارى يف إلصاق التهم والشبهات على 
  الدين اإلسالمي
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   أعداء الدين من النصارى يف إلصاق التهم والشبهات على الدين اإلسالميهودج
  

 وجـد   بـدأت منـذ   ، شر واحلق والباطل قصة بعيدة األمد كثرية الفصول         قصة الصراع بني اخلري وال    
  .وهي مستمرة باستمرار هذا اإلنسان، ان على هذه البسيطة اإلنس

  
مل يتوقف سـيل    ، ظهر نور اإلسالم على وجه األرض منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان               وعندما  

  . صلى اهللا عليه وسلم دره وتعاليمه ومبادئه ونبيه مصا يفمن أعدائه الذين يثريوا تشكيكابهات الش
هـا أن يـضيفوا      خمتلفة حياول مروجو   وال تزال الشبهات القدمية تظهر حينا بعد حني بأشكال وأساليب         

  . زائفاعليها طابعا علميا
  

ومن العجيب يف هذا الصدد أن يكون اإلسالم الدين العاملي اخلامت والذي كان آخر حلقـة يف سلـسلة            
بهات قد اختص من بني كل الديانات بأكرب قدر من اهلجـوم وإثـارة الـش              ، ل السماء باألرض    اتصا
  .حوله

  
وفوق ذلك فقد أمر الـداخلني فيـه        ،  عرفتها البشرية مجعاء     ووجه الغرابة أن اإلسالم جاء بأفضل قيم      

ا أساسيا يف عقيـدة  بل جعل اإلميان م عنصر، باإلميان بكل األنبياء السابقني وما أنزل معهم من الكب   
  . مميانه إال باإلاملسلم حبيث ال تصح منه عقيدت

  
، فكان األجدر ؤالء األعداء أن يقابلوا هذا التسامح بتسامح مماثل يقلل من عدد املناهضني هلذا الدين                 

 – إذ تعرض اإلسالم حلمـالت ضـارية    ، باحلسد   وقد تغلفت قلوم     ولكنه الضالل وما وى األنفس    
زمنة األخرية دين يتعرض لظلم فادح وهجمات       وليس هناك يف هذه األ    ،  من قبلهم    –دى تارخيه   على م 

  .شرسة ومحالت وافتراءات كاذبة من اإلعالم الدويل كما يتعرض له الدين اإلسالمي
  

حـىت تنوعـت    ، وكان للنصارى ومن حنا حنوهم قصب السبق واحلظ األوفر يف مثل هذه اهلجمـات               
 وقد كان دينهم مما شابه التحريف واملسخ ولكنه ظل        ، طورت مناهجهم   ساليبهم وت  أ هجمام وتبدلت 
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 هنا بدأ أنصاره مبحاربة اإلسالم وحماولة القـضاء عليـه يف          ومن،  خيضعون له ويؤمنون به      دينا له أتباع  
نـة  نت يف السنة الثام   وكا" مؤتة"وذلك يف غزوة    ، سليم  الة وأمت الت  عهد النبوة على صاحبها أفضل الص     

ـ " تبـوك "هم يف غزوة بعدها عزم النيب صلى اهللا عليه وسلم على مواجهت، من اهلجرة الشريفة    سنة يف ال
 جاءت بعد ذلك الفتوحات اإلسالمية يف عهد اخللفاء       مث   ، إال أن اهللا مل يقدر قتاال     ، التاسعة من اهلجرة    

هد الفاروق أمري املـؤمنني أيب      اليت كانت يف ع   " الريموك"عركة  فكانت معارك كربى منها م    ، الراشدين  
 أزالت النفوذ البيزنطي من الـشام كلـها وودع   واليت،  رضي اهللا عنه وأرضاه حفص عمر ابن اخلطاب 

 روق الفـا  من اهلجرة القدس وسـلم    ] ١٥[ودخل املسلمون سنة    ، دمشق وداعا ال لقاء بعده      " هرقل"
  . جاء بعدهم من خلفاء بين العباسة ومنوتوالت بعد ذلك الفتوحات يف عهد بين أمي، مفاتيحها 

  
،  من أيـدي املـسلمني        لسلب القدس  بدأت احلروب الصليبية على يد متطوعني     ] هـ٤٨٩[ويف عام   

 عهـد القائـد    هذه املرحلة إال يفومل تنته ، وتلتها حروب ومعارك أسيلت فيها كثري من دماء املسلمني          
  .ودحرهم] هـ٥٨٣[عام  عندما انتصر على الصليبيني يف صالح الدين األيويب

  
لـيت  وا،  لغزو اإلسالم واملسلمني وهذه بدأت مع حركة االكتشاف  مصارى استراجتيا بعد ذلك غري الن   

ـ   ، كانت ذات أبعاد عقدية      رحلة  هذه الرحالت    ومن أشهر ، األوريب  " االستعمار"ومهدت ملا عرف ب
  .)١(]فيخنق احلبل جذب إال يبق فلم ؛ مياإلسال العامل رقبة طوقنا  اآلن:[ قالوا حيث] فاسكو دجياما[

  
 أال ،  آخـر     يستطيعوا استباحة بيضة املسلمني بالسالح والقوة والعتاد وإمنا بغزو من نوع           م لن علموا أ

 ألعـداء    حىت يبتعد املسلم عن دينه عقيدة وعبادة وفكرا فيكون صيدا سهال           وهو غزو العقول واألفكار   
  . بدينه ال يستطيعون إليه سبيالتمسك بإسالمه املعتزفاملسلم امل، اهللا وأعداء دينه 

  
والـدعوة إىل  ،  امسها  للمسكرات وتسميتها بغري   فقاموا ببث الشهوات بني جمتمعات املسلمني كالترويج      

 ببعض بين جلدتنا الذين يتحـدثون بألـسنتنا ممـن     واالستعانة ، االختالط احملرم  وتشجيع   سفور النساء 
 حـىت حتقـق  ، فكانوا من الذين باعوا دينهم بـدنياهم  ، ئلة  زاعا يف دنياخدع وانساق خلف هواه طم   

                                       
 .مجيل املصري. د" حاضر العامل اإلسالمي"راجع كتاب ) ١(
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وذلك بفساد بعض اتمعات اإلسالمية الـيت تقبلـت تلـك           ، طوا له ورمسوا    ألعداء امللة كثري مما خط    
   .األفكار اهلدامة

  
طريـق  إىل أن كثريا من تلك اتمعات اإلسالمية إمنا دفعـت إىل الـضالل دفعـا عـن       " أنبه"ولكن  

لك ألن األصل يف اتمعـات      وذ، ة  حكومات ال تقيم لإلسالم وزنا وال ترقب يف املسلمني إال وال ذم           
  ووالؤها له وال ترضى عن اإلسالم وتعاليمه وأحكامـه بـديال أيـا            ها لدينها اإلسالمية بشكل عام حب   

  .كان
  

يضلون به من بقي مـن أهـل   وهلذا وذاك رأى أعداء الدين أن ينتهجوا جا آخر مواز لنهج الشهوات           
الـذي ال يقـدرون     ف، بهات  أال وهو ج الش    ، هم ومل يرضخوا ألهوائهم    على دين   الذين ثبتوا  اإلسالم

 على إضالله بالشهوات ينتقلون معه إىل أسلوب بث الشبهات بأنواعها وذلك لتشتيت فكـر املـسلم               
 بـالنيب الكـرمي     ومنها ما يتعلـق   ، ن  ومن تلك الشبهات ما يتعلق بالقرآ     ، دينه  وزعزعة ثقته بنفسه وب   

كاحلـدود  ،  ما يتعلق بشريعة اإلسالم وأحكامه الـشرعية         -أيضا–ومنها  ، صلوات ريب وسالمه عليه     
  .وغريها من األمور اليت يدندنون حوهلا، ة بالنساء واألحكام اخلاص، واملرياث 

  
=  <  M  لدينـه وعقيدتـه      نـا ولكن املؤمن الذكي الزكي عنده من اإلميان واليقني ما جيعله مطمئ          

  P  O  N   M  LK  J  I  HG  F  E   D  C  B  A  @  ?
L)١(.  

 
  

  
  

  

                                       
  .٢٧: اآلية ، سورة إبراهيم ) ١(
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الــفــصــل الــثــالــث
ُ

  
  

  بيان الرد على شبهات النصارى من كالم اإلمام ابن عاشور مع النقد والتعليق
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  . عليها والردشبهة اختاذ الولد : املبحث األول
  

¦   M  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  z  yx  wv  u  t  s  :تعاىل قال

§ ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª   ©̈     L)١(.  
  

 عليه  – وذلك ألن عيسى     - علوا كبريا   تعاىل اهللا عما يقولون    – له    عيسى ابنا  زعم النصارى أن اهللا اختذ    
وهذه الشبهة والفريـة   ، وا بأنه ابن هللافغلوا فيه وادع،  جري العادة   على غري  أب ولد من غري     –السالم  

 ومل  مل يلد ومل يولـد     ،ألن اهللا جل وعال أحد فرد صمد      ، وأصرح الكذب   ، على اهللا من أعظم الفرى      
ال حاجة له   ، وكل من يف السموات واألرض عباد له        ، ومل يتخذ صاحبة وال ولدا      ، وا أحد   يكن له كف  

هـذه    عند–رمحه اهللا – وهلذا وقف ابن عاشور ،راء الذليلون الفق، بل هم الضعفاء احملتاجون ، عندهم  
 مبـا  مستدال، ويفند هذه الشبهة الداحضة    ، هذا الزعم الباطل    على  يرد فيها   جازمة حازمة   اآليتني وقفة   
  .بليغة الفرداتاملجاء فيها من 

  
ـ  بديع أنه به مراد واألرض السماوات ببديع تعاىل اهللا ووصف [ :قال ابن عاشور      الـسماوات  يف ام

 ملـا  تعاىل ألنه تعاىل هللا ابنا جعلوه من بنوة نفي على استدالل الوصف هذا ويف املخلوقات من واألرض
 بـل  له ولدا يكون ألن أهل املوجودات تلك من شيء فال ، فيهما وما واألرض السماوات خالق كان
 الولد نفي رتب وهلذا¡  M   }  |  {  z �   ~L:قوله يف تقدم كما تعاىل هللا عبيد بينهما ما مجيع
M       Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  بقوله  األنعام سورة يف M¨  §  ¦L  كونه على

×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò Ø    Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ   L)٢(.  
  

 ال أنـه  على واستدالل النصارى لشبهة كشف  ،خلإ  M²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªL وقوله
 أن تومهوا النصارى أن وذلك لتكوينه خاضعة وكلها واحد تكوينب كلها الكائنات نيكو بل ولدا يتخذ

                                       
  .١١٧،١١٦: اآليتان ، سورة البقرة ) ١(
  .١٠١: اآلية ، سورة األنعام ) ٢(
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 شـيء  ال من املوجودات أحوال تكوين أن تعاىل اهللا فبني اهللا ابن أنه على دليل أب غري من املسيح جميء
 أو تامـة  بواسـطة  وجد ما ذلك يف سواء  ،والتقدير التكوين إىل راجع ذلك كل وأن ذلك من أعجب
M      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x   w   v   تعـاىل  قـال  ، واسطة بال أو ناقصة

¦L)تعاىل اهللا ابن كونه مبوجب أب دون أم من عيسى ختلق فليس.)١.  
  
 واملـسبب  واملقول القول أن والظاهر.  فيوجد إجيد:  له يقول أي خربا تطلب ال تامة اآلية يف ]كان[ و

 شـيء  بتكـوين  تعاىل اهللا فعل شبه بأن ما والقدرة اإلرادة تعلق عند الكائنات وجود لسرعة متثيل هنا
 ذلـك  عقب امتثاله وحصول األمر بكلمة للمأمور اآلمر بتوجه مهلة بدون ذلك عقب املكون وحصول

 للتعـبري  اللغـة  تتـسع  ال الـيت  األمـور  يف ـا  التقريب ميكن اليت املتعارفة احلاالت أقرب تلك ألن
  .)٢(اهـ]عنها

  
والرد على هـذه    ، اصل كالم اإلمام ابن عاشور على هاتني اآليتني هو بيان زيف هذا الزعم الباطل               حو

هلا من الدالئل واملعاين     M¦ ¨  § L   :  أن قوله جل وعال      – رمحه اهللا    –  وبني، الشبهة  
 فال شيء،  من خلقه     اهللا ولدا  أن يتخذ نفي  ستدل به على    وهذا وصف ي   ، ما يفيد بأنه اخلالق لكل شيء     

  .بل كل اخللق له عبيد،  له  ولدا ألن يكونمنهم أهل
  

   :تعاىل قوله [: فقال ،  على هذه الشبهة  رد–  أيضا– فيه  كالم مجيل– رمحه اهللا –ولإلمام القرطيب 
   M wv  u  t  sL   قـوهلم  يف النصارى عن إخبار هذا Mut  s  r L  . قولـه M 

{  z  yxL   ـ  (:قـال  وسلم عليه اللَّه لىص النيب عن عباس ابن نع البخاري خرج. اآلية  اهللا الق
 أعيده أن أقدر ال أين فزعم إياي تكذيبه افأم ذلك له يكن ومل وشتمين ذلك له يكن ومل آدم ابن كذّبين

 منـصوب  )سبحان(....)٣()لداو أو صاحبة أختذ أن فسبحاين ولد يل فقوله إياي شتمه اوأم كان اكم

                                       
  .٥٩: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
 .٦٨٨-١/٦٨٧مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(
  .٤٤٨٢حديث رقم ، كتاب بدء الوحي ، صحيح البخاري ) ٣(
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 واحد تعاىل اهللا هو بل ، Mv  u  t    wL      قوهلم من ، واحملاشاة والترتيه التربئة اهومعن ، املصدر على
 عمـا  وتعـاىل  جل ، مسبوقا فيكون يولد ومل  ...صاحبة إىل فيحتاج يلد مل ، صفاته يف أحد ، ذاته يف

 يف واخلرب ءباالبتدا رفع ]ما[¡     M�   ~  }  |  {  z L!  كبريا علوا واجلاحدون الظاملون يقول
 الـسموات  مجلـة  يف داخل ولدا اختذ بأنه والقائل.  واالختراع باإلجياد ملك له ذلك كل أي ، ارور

 خملوقاته من ولدا يتخذ أن سبحانه للحق يكون فكيف ، الوالد جنس من إال الولد يكون ال . واألرض
 فالولدية )١(M  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  Ê   ÉL    قال وقد ؟ !!ءشي يشبهه ال وهو

 الواحـد  األزيل القـدمي  سـبحانه  فهو  .والثبوت الوحدانية يقتضى والقدم . واحلدوث اجلنسية تقتضي
 والعبودية الرق تناىف البنوة إن مث.  أحد كفوا له يكن ومل يولد ومل يلد مل الذي ، الصمد الفرد ، األحد

  .)٢(اهـ ]حمال احملال ىلإ أدى وما ، حمال هذا ؟!! عبدا ولد يكون فكيف ...
  

 –قد تقاربا يف طريقة الرد حيث استعمال اللغة          جند أما    - رمحهما اهللا    – نصوص اإلمامني    وبالنظر إىل 
  . هذا من جهة.  الشبهة يف نقض هذهوما تقتضيه  –وهم من أرباا 

  
أنه سبحانه وتعـاىل إذا  و، بداللة أن اهللا هو اخلالق ، فقد نفى ابن عاشور هذا الزعم : ومن جهة أخرى    

 كان عجب النصارى من عيسى عليه السالم وكيف جاء من غري أب        اومل،  قال له كن فيكون       شيئا أراد
ق ه خلاستدل بقوله تعاىل الذي يبني فيه أن خلق آدم أيب البشر عليه السالم أعجب من خلق عيسى ألن                 ، 

  . من ترابجلّ و  بل خلقه اهللا عزم وال أ أبمن غري
  

 ، -رمحـه اهللا  -فقد نفى هذا الزعم بطريقة أخرى مغايرة لطريقة ابن عاشـور           -رمحه اهللا –القرطيب  أما  
وبـني أن    ، منهم ولدا  أن اهللا جل وعال ليس حباجة ألحد من خلقه حىت يتخذ             – القرطيب –حيث بني   

 وهـو أن     مث استدل بكالم مـتني    ، واهللا ليس له شبيه من خلقه       ، الولد ال يكون إال من جنس الوالد        

                                       
  .٩٣: اآلية ، سورة مرمي ) ١(
، ١ط"اجلامع ألحكام القرآن  "، أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب            أبو عبد اهللا حممد بن      ، القرطيب  ) ٢(
 .٢/٥٩)   م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ، إحياء التراث العريبدار :  بريوت(
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فهـو سـبحانه القـدمي األزيل    ، والقدم يقتضي الوحدانية والثبوت ، الولدية تقتضي اجلنسية واحلدوث  
  .وال يكون العبد ولدا ،  والبنوة تنايف العبودية  .الواحد
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  . عليهاوالرد شبهة حصر اهلدى يف النصرانية:  الثاين املبحث
  

  .)M +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !    1  0       /  .  -, L)١         تعاىلقـال 
  

فرد اهللا عليهم بأن    ، وأن من أراد أن يهتدي فليتبع ملتهم        ، يف هذه اآلية يزعم النصارى أن اهلدى معهم         
ن ومل يكن م،  إىل دين اإلسالم  حنيفا أي مائال  ، الم  اهلدى يف اتباع ملة إبراهيم اخلليل عليه الصالة والس        

  . هلا وتفنيد على هذه الشبهة ردوهلذا كان البن عاشور، شركني امل
  

M      W  V  قوله على عطف أنه الظاهر   M '&  %  $  #  "  !L [: ابن عاشور قال  

^  ]  \    [   Z  Y     XL)خصال مشل الذي اإلسالم تلقي عن بالعدول ذمهم أن بعد فإنه، )٢ 
 فريـق  كل أي والنصرانية اليهودية يف اهلدى حصروا بأم غرورهم قداروم إعراضهم كيفية بني احلنيفية

 تقدير على فإنه األمر جواب يف M &L جزم من حاصل احلصر ووجه . دينه يف اهلدى حصر منهم
 يـراه  ال نـصرانيا  يكن مل ومن مهتديا اليهود يراه ال يهوديا يكن مل من أن الشرط مفهوم فيفيد شرط

 عائـدة  )قـال ( يف والواو . غرورهم غاية وهذا إبراهيم ملة متبع عن اهلدى نفوا أي  ،مهتديا النصارى
 و .)٤(MÐ  Ï  ÎL: وقولـه  )٣(Mª  ©  ¨L  يف اخلطاب مساق بقرينة والنصارى لليهود

 M وجـزم  ، )٥( قالـه  مـن  إىل كال يرد السامع ألن اجلمع بعد تقسيم   M%  $ L قوله يف) أو(

&L اليهوديـة  غـري  على كنتم إن أنكم الشرط مبفهوم ليفيد الشرط مبعىن لإليذان األمر جواب يف 
  . مبهتدين فلستم والنصرانية

                                       
  .١٣٥: اآلية ، سورة البقرة ) ١(
  .١٣٠: اآلية ، سورة البقرة ) ٢(
  .١٣٣: من اآلية ، سورة البقرة ) ٣(
  .١٣٤: من اآلية ، قرة سورة الب) ٤(
 .والسامع يفهم هذا ويرد كلَّ قوٍل إىل قائله، كونوا نصارى تدوا : والنصارى قالوا، كونوا هوداً تدوا : املعىن أنَّ اليهود قالوا ) ٥(



 -٦٦- 

M1  0       /  .  -,     +  *  )  (L مجلة جردت) احلوار مقام يف لوقوعها العاطف من) قل 
 ملـة  بإتبـاع  إال اهتداء ال بل أي ، تقدم ما حنو على   M'&  %  $  #  "L لقوهلم جماوبة

  .] ...األديان من قبله كان ما أبطل اإلسالم ا جاء ملا فإا براهيمإ
  

.  /       M  0 وقولـه  . إبـراهيم  إسـالم  من اإلسالمي الدين أن على اآلية هذه دلت وقد [: وقال

1L بقولـه  املشركون يغتر لئال احتراس وهو إبراهيم من ثانية حالة هي مجلة M+  *  )L 
 يزعمـون  ألم عليه هم ما إال األديان من يبق مل أنه املشركون فيتوهم صارىن وال هودا نكون ال أي
  .)١(اهـ]فضائله من تقدم ما بعد له املدح من ذلك فليس وإال إبراهيم ملة على أم
  

 ،  إبراهيم عليه الصالة والسالم حنيفا مسلما      وقد كان ، وهو دين اهلدى    ، اإلسالم  دين   هو   الدين احلق 
وهلذا ذمهم  ،  دين إبراهيم     اإلسالم    عن دين   غرورا بدينهم وإعراضا    ارى قالوا هذا القول   واليهود والنص 
  . لرغبتهم عن الدين القومي وجعلهم من الذين سفهوا أنفسهم، اهللا جل وعال 

  
مقدار غرور النصارى حينما نفوا اهلدى حىت عن متبع    ابن عاشور    بنيفقد  ،  وفيما جاء يف النقل السابق      

ا فهـو   وأن من مل يكن نصراني    ، وذلك يف حصرهم اهلدى يف دينهم       ، اهيم صلى اهللا عليه وسلم      ملة إبر 
لقول الذي تفوه   فهو ذا ا   ، ا وال نصراني  امل يكن يهودي  ، و ال خيفى أن إبراهيم عليه السالم         ، غري مهتد 

  . !!!والذين اتبعوه غري مهتدين ، ل غري مهتد أيضاالبه هؤالء الض
  

 تعـاىل  اهللا فرد ، عليه هي ما إىل فرقة كل  دعت [: حيث قال   ، على هذه املقولة     يسريليق  وللقرطيب تع 
 بـل  املعـىن :  وقيل.  امللة نصب فلهذا ، ملة نتبع بل:  حممد يا قل أي M *  )L: فقال عليهم ذلك

 ديـن  إىل حنف ألنه حنيفا إبراهيم ومسي ... منصوبا صار اجلر حرف حذف فلما ، إبراهيم مبلة تدي
  .)٢(اهـ] اإلسالم وهو اهللا

                                       
 . ٧٣٧-١/٧٣٦ ،مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(
 . ٢/٩٥، مرجع سابق ، القرطيب ) ٢(



 -٦٧- 

 املعىن املقصود من قولـه تعـاىل   وبني، باملعىن العام   مل يطل الكالم هنا واكتفى       – رمحه اهللا    –فالقرطيب  
M*  )L        تدي (فـ، وهو من االختالف اللفظي     ،  وذكر احتمالني هلذه اجلملة معنامها واحد و ) بل
، ه اتباع اهلدى الذي جاء به إبراهيم عليه الـصالة والـسالم             املقصود من ، تؤدي ملعىن واحد    ) بل نتبع (

  .ولذلك كان كالم ابن عاشور أمنت وأوضح يف نقض هذه الشبهة
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  .والرد عليها ملسلمنيمز بقبلة االلَّشبهة :  الثالث املبحث
  

  "  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  M   0 :  تعاىلقالَ

1  3   2  ....L)١(.  
  

ل من القبلة اليت كان يستقبلها يف صالته إىل         بالتحو  يف عاله نبيه صلى اهللا عليه وسلم       بعد أن أمر اهللا جلَّ    
M   w  vu  t  s   rq  p  o  n  m  l :وذلك بقوله تعـاىل     ، املسجد احلرام   

£  ¢  ¡            �  ~  }  |{   z  y  x.... L)لكتاب من هذا اغتاظ أهل ا، )٢
 كانوا  – بزعمهم   –وأم  ، أن ملزوهم بتغيريهم لقبلتهم     ، هم غيظهم وحسدهم للمسلمني     وجر ، األمر

ـ  وهلذا قال سبحانه   ، إىل غريه    فتركوا هذا الرب   ، على بر باستقباهلم بيت املقدس       "  #   $   M :اىل   وتع

)  (  '  &  %...L)ـ  من اليهود أهل الكتاب   من شبه   فكان هذا اللمز   )٣ صارى  والن
  . عند هذه اآلية  عاشور بيانفكان البن، اليت أثاروها على املسلمني 

  
 وحـسدهم  الكتـاب  أهل أحوال ذكر مبناسبة املؤمنني خطاب على إقبال  فهذا[ :- رمحه اهللا –قال   ف

 املـسلمني  على مويله يف الكتاب أهل على احلجة املسلمني تلقني منه مراد اإلسالم اتباِع على املؤمنني
 املـسلمني  أن رأوا الكتاب فأهل.  الكتاب بأهل تعريض ذلك ففي إليها يصلون كانوا اليت القبلة إبطال
 . الـرب  أمـورِ  من أمرا أضاعوا بأم ملزوهم عنها حتولوا فلما قبلتهم باستقباهلم الرب من شيٍء على كانوا
 قبلة بال الصالة كانت أو تغريت الصالة قبلة أن وهبوا الواهنني ويل عن وأعرضوا هذا عن عد:  يقول
 علـى  اقتصار واملغرب املشرق فذكر ؟!!بالرب واتصافها النفوس تزكية يف أثر له أمر ذلك فهل  ، أصال

                                       
  .١٧٧: ية من اآل، سورة البقرة ) ١(
  .١٤٤: من اآلية ، سورة البقرة ) ٢(
 أو االسم شئت أيهما فتجعل املعرفتان بعدها يقع ، كان أخوات من ليس نَّأل ، بالنصب" الِْبر" وحفص محزة  قرأ :[يقول القرطيب ) ٣(

 يتنكـر  قد والرب يتنكر، ال ألنه امسا يكون بأن أوىل املصدر وكان االسم،" تولُّوا أَنْ" وجعل نصبه،" الرب":" ليس" بعد وقع فلما ، اخلرب
 وعلى وجوهكم، توليتكم الرب ليس: تقديره ،"تولُّوا أَنْ" وخربه ليس، اسم أنه على بالرفع" الرب" الباقون أوقر. التعريف يف أقوى والفعل
  ).٢/١٥٨القرآن حكام اجلامع أل](الرب وجوهكم توليتكم ليس األول
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 حني املسلمني على الفريقني ويل إلبطال النصارى وقبلة اليهود قبلة إىل لإلشارة هو أو ، اجلهات أشهر
  .)١(] ... الكعبة استقبلوا

  
 حيتجون ا على أهل الكتاب      ة هلم حج  ذلك تلقني و ، طاب هنا موجه للمسلمني    اخل  أن يرى ابن عاشور  

ومنهم ابـن   ،  وهذا أحد القولني اللذين ذكرمها املفسرون        ، القبلة اليت كانوا عليها      الذين ملزوهم بتغيري  
 أهـل  : والثاين . املسلمون مأ : أحدمها . قوالن ا وطبخ  وفيمن [ : اجلوزي حيث قال يف تفسريه    

 وهـذا  . اآلية هذه يف ما الرب ولكن ، الصالة يف كله الرب ليس : معناها ؛األول   القول فعلى . الكتابني
 : معناهـا  ؛ الثاين القول وعلى . وسفيان ، والضحاك ، وعطاء ، وجماهد ، عباس ابن عن مروي املعىن
 وهـذا  ، اآلية هذه يف ما الرب ولكن ، املشرق إىل لنصارىا وصالة ، املغرب إىل اليهود صالة الرب ليس
  .)٢(]ومقاتل ، األعرايب وعوف ، والربيع ، قتادة قول

  
 لليهـود  اخلطـاب :  أيـضا  وقتادة الربيع  وقال [ :فقال، أما القرطيب فريى أن اخلطاب ألهل الكتاب        

 إىل والنـصارى  ، املقـدس  بيـت  بلق املغرب إىل فاليهود ، والتويل التوجه يف اختلفوا ألم والنصارى
 أنتم ما الرب ليس:  هلم فقيل ، توليتها فرقة كل وفضلت القبلة حتويل يف وتكلموا ، الشمس مطلع املشرق

  .)٣(] M   .  -  ,  +   *  ...L، فيه
  

 مفادها تلقـني  ، فابن عاشور يرى أن اآلية جاءت خطابا للمسلمني          ،  جلي اضح و والفرق بني القولني  
  . اجلديدة هلم ضد أهل الكتاب الذين ملزوهم يف مسألة القبلةةاحلج

  
 عليهم  فاعترب اآلية رد  ، ويرجح أن اخلطاب متوجه لليهود والنصارى       ، بينما يرى القرطيب خالف ذلك      

  .واختصر القرطيب القول، وهلذا توسع ابن عاشور قليال . 
  

                                       
 .٢/١٢٨ ،سابق مرجع ، ابن عاشور ) ١(
  .١/١٦٦)هـ ١٤٠٤، املكتب اإلسالمي : بريوت  (٣ط ، " زاد املسري"،عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، ابن اجلوزي)٢(
  .٢/١٥٨، مرجع سابق ، القرطيب ) ٣(
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  . عليها والردبن اإلنسانشبهة إثبات اإلهلية ال: املبحث الرابع 
  

  .)١(M   ...9  8  7      6  5  4  3  2... L : قال تعاىل
  

 منسوبا ألمـه إال يف       كان ها موضعا كل  القرآن يف ستة عشر    يف   – عليه السالم    – عيسى   جاء ذكر اسم  
، ويف هذا إشارة إىل أن البشر وما توالد منهم ال يرتقون لدرجة األلوهية مهمـا علـوا                  ، أربعة مواضع   

فكيف يكون من هـذا  ، ته  وربدته اليت محلته يف بطنها وأرضعته   ا وال ى ألمه نسبة طبيعية أل    ونسبة عيس 
  . ال يكون إهلا اإلنسانوهو أن ابن،  املبدأ  هلذاتقرير؟ والبن عاشور !! إله حاله

  
 ،)٢(MÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL :تعـاىل  قال جربيل هو القدس وروح[:الطاهر   قالف

 ويف، )٣()أجلـها  تـستكمل  حـىت  متوت لن نفسا أن روعي يف نفث القدس روح إن ( : احلديث ويف
 عيسى وصف وإمنا.)٤()القدس روح ومعك اهجهم(:  حلسان قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن احلديث

 رسـالته  أنكـروا  الـذين  اليهـود  على للرد ، القدس وبروح بالبينات يدواأُ الرسل سائر أن مع ذين
 مهمـا  - أمه اسم معه ذكر هذا وألجل ، ألوهيته فزعموا غلوا الذين النصارى على وللرد ، ومعجزاته

 ال العرب ألن  ،صاحبة ال تعاىل اهللا أمة مرمي أن وعلى ، إهلا يكون ال اإلنسان ابن أن على للتنبيه  -ذكر

                                       
  .٢٥٣: من اآلية ، سورة البقرة ) ١(
  .١٠٢: من اآلية ، سورة النحل ) ٢(
 بن عفري ثنا الوحاطي صاحل بن حيىي ثنا احلواري أيب بن أمحد ثنا يوسف بن إبراهيم ثنا أمحد بن إسحاق حدثنا: (حلية األولياء قال  ) ٣(

 متـوت  لـن  نفسا أن روعي يف نفث القدس روح إن :سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال أمامة أيب عن عامر بن سليم عن معدان
 إال عنده ما ينال ال اهللا نإف مبعصية يطلبه أن الرزق استبطاء أحدكم حيملن وال بالطل يف فأمجلوا رزقها وتستوعب أجلها تستكمل حىت

واحلـديث  ) حىت تستكمل رزقها  ( وشعب اإلميان وغريهم بلفظ      ق شيبة ومصنف عبد الرزا    مصنف ابن أيب  وجاء يف   ).٢٧/١٠)(بطاعته
 .١/٤١٩ين يف صحيح اجلامع الصغري صححه العالمة األلبا

 فـسمعت  عائشة قالت: ( وجاء عند مسلم     ، ٣٢١٣حديث رقم   ) معك وجربيل - هاجهم أو ، اهجهم: (لفظ  رواه البخاري ب  ) ٤(
 .٦٥٥٠حديث رقم ) ورسوله اهللا عن نافحت ما يؤيدك يزال ال القدس روح إن حلسان يقول سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول
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 إال ساءنال أمساء يذكرون وال،  ذلك وحنو ، واألهل ، البيت ربة فيقولون ، تكين وإمنا نسائها أمساء رتذك
  .)١(] اإلماء أمساء أو ، الغزل يف
  

لفعل العرب يف ذكرهم أمساء  حينما أملح- إىل ذلك  وإن كان قد سبق – البن عاشور    لحظ حسن وهنا م 
ة العرب فقـد     نزل بلغ  ومبا أن القرآن  ،  وإمنا يكنون ، وأم ال يصرحون بأمسائهن يف منادان       ، النساء  

وى عـن   ،  به    وأمر  منها بل وأيد ما كان حسنا    ،  وأعرافهم اليت تعارفوا عليها      راعى كثريا من عادام   
   . يف القرآن ذكر اسم مرمي عليها السالموهلذا جتد، منها وزجر عنه السيئ 

  
 ذكـر  فإنه ، عمران ابنة مرمي إال كتابه يف بامسها ومساها امرأة عزوجل اهللا يذكر مل[: قال القرطيب   وقد  

 يـذكرون  ال واألشـراف  امللـوك  فإن ، األشياخ بعض ذكرها حلكمة موضعا ثالثني من حنو يف مسهاا
 ، ذلـك  وحنو والعيال واألهل بالعرس الزوجة عن يكنون بل ، مساءهنأ يبتذلون وال ،  املأل يف حرائرهم

 يف النصارى قالت فلما ، ا والتصريح الذكر عن مساءهنأ يصونوا ومل عنهن يكنوا مل اإلماء ذكروا فإن
 ، هلـا  صـفة  هـي  اليت والعبودية ةمموباأل عنها يكن ومل ، بامسها اهللا صرح ابنها ويف ، قالت ما مرمي

  .)٢(]إمائها ذكر يف العرب عادة على الكالم وأجرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .٣/٩، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(
  .٦/٢٢، مرجع سابق ، القرطيب ) ٢(
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  . عليهااعتقاد النصارى أن عيسى قد أميت ومع ذلك فهم يؤهلونه والردشبهة : املبحث اخلامس 
  

  .)M  #   )        (   '      &    %     $ L)١   تعاىلقال 
  

 سـبحانه   -ومن صفاته    ، ال يشاركه فيها أحد من خلقه     اليت  اهللا عزوجل هو املتصف بصفات الكمال       
ه عن  واستغناء ، يت تعين قيامه بنفسه    ال والقيومية،  احلياة الكاملة املستلزمة جلميع صفات الذات        –وتعاىل  

هـا  ا حتتاج إليه يف وجود     م وأمدها جبميع ، فأوجدها وأبقاها   ،  املوجودات   وقام جبميع  ، مجيع خملوقاته 
، ومن ال يتصف ـذه الـصفات   ،  إال إلله خالق مستحق للعبادة       ال تكون  وهذه الصفات ، )٢(هاوبقائ

 ابن عاشور من هذه الصفات ما يرد به على النصارى الـذين  وهلذا استنبط ، ه أو يعبد أن يؤلفليس أهال 
  .يسى عواأهل
  
:  العلـم  باالسـم  وجيء . به اهتماما اخلرب تقوية إلفادة:  فعلي خربه إليه مبسند الكالم ابتدئ[:  قالف

 املشركني على ردا ، حالية أو معترضة مجلة   M   '      &    %     $L جبملة أردف مث ، مساعه عند املهابة لتربية
 واإلمياء ، االسم هذا مسمى عن اللبس لنفي M    (     )    L بالوصفني وأتبع.  خاصة النصارى وعلى ،

 ، هلـا  حيـاة  ال فاألصنام ، ومقي غري أو حي غري ألنه يستأهلها ال غريه وأن ، باإلهلية انفراده وجه إىل
 العامل تدبري على بقيوم حياته حال يف هو وال بقيوم اآلن هو فما ، أميت قد النصارى اعتقاد يف وعيسى

  .)٣(]أعدائه من واختفى ، وكذب ، اهللا يف وذيأ وقد وكيف ،
  
ومع ذلـك  ،  أنه قد أميت – السالم    عليه –صارى يف عيسى     إىل أن من اعتقادات الن      ابن عاشور  يشري 

 .؟!! من ميوت  فكيف يكون إله  ،  العجب   ويف هذا تناقض عجيب ال ينقضي منه      ، فهم يعتقدون ألوهيته    

                                       
  .٢: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
عبد الرمحن بـن  : احملقق  ، بن سعدياعبد الرمحن بن ناصر   ، يف تفسري كالم املنانبتصرف يسري من كتاب تيسري الكرمي الرمحن       ) ٢(

 .١٠٢ص ، )  م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة  (١ط   ، معال اللوحيق
 .٣/١٤٧، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٣(
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 فمـن بـاب   ، ومن مل يكن قائما بنفسه      ، ؟  !! سه حال حياته  إله من مل يكن قائما بنف      وكيف يكون ، 
  . وال العبادة فال يستحق التأليهومن هو كذلك ، ن ال يقوم به أحداألوىل أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -٧٤- 

  . يشاءيف األرحام كيف- السالمومنهم عيسى عليه-اهللا يصور الناس  بيان أن: املبحث السادس 
  

̀     M  [   Z  Y  Xe        d   c        b    a :قال تعاىل   _^          ]    \ L)١(.  
  

كما يف  -   سبحانه هوو ، الكاملتان يةومالقي و اة احلي جل جالله اَهللا   من صفات  أن تقدم يف اآلية السابقة   
،  وعلم   عن حكمة ، الذي خلق خلقه وصورهم بكيفية اختارها هلم        ، ور   املص اخلالق-هذه اآلية الكرمية  

  M    8  7      6  5  4:فقال سبحانه   ، روا له    وما سخ  فوا به كل خلق صورة تناسب ما كل     وجعل ل 

N   M  L  K  J    I   HG  F  E  D  CB  A       @  ?  >  =  <    ;   :  9L)ــد ، )٢ وقـ
، )٣(M     0  /  .  -  ,  +L قال تعـاىل     ، حسن اهللا صورة بين البشر وجعله يف أحسن تقومي        أ

 وهلـذا   -  عـادة  ن أصل ختلقه على غري     وإن كا  - عيسى عليه السالم  ،  لق وصور يف رحم أمه    وممن خ 
  .هلونه يؤاستشف ابن عاشور من هذه اآلية ردا على النصارى الذين

  
 كبـدل  فهـو  ، القيومية معىن من شيئا يبني ثان استئناف [ : هذه اآلية الكرميةد عن  رمحه اهللا معلقا   قالف

 فيه وألن القدرة مظاهر أعجب من ألنه البشر تصوير القيومية شؤون بني من وخص ، الكل من البعض
 هلم فبني معتادة غري بكيفية صوره اهللا أن أجل من عيسى إالهية اعتقادهم يف النصارى على بالرد تعريضا

 ]كيف[و.  املعتاد وغري ، املعتاد سواء:  وتصويره اهللا صنع من كلها للموجودات العارضة الكيفيات أن
 يف مـستعملة  هنـا  فهي ، احلالة أي الكيفية معىن درجم على دالة هي بل ، االستفهام معىن فيها ليس هنا

 ، والتكيـف  الكيفية مادة حروف على مشتملة ]كيف[ أن يف ريب ال إذ اللغة يف له املوضوعة أصلها
  .]...استفهام اسم تكون أن االستعمال يف األكثر كان وإن ، واهليئة احلالة وهو

 
 يف كـذلك  ألنه حقيقي قصر وهو تعاىل عليه التصوير صفة قصر على اجلزأين تعريف لدو...[:  وقال
ـ خت أن تومهـوا  إذ النصارى ةهشب كشف إىل إمياء وهذا  ،التصوير ذلك أسباب مكون هو إذ الواقع  قل

                                       
  .٦: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
  .٤٥: من اآلية ، سورة النور ) ٢(
  .٤: اآلية ، سورة التني ) ٣(
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 اختلفـت  وإن األرحـام  يف التصوير أن وجهلوا،  إله وأنه بشر غري أنه على دليل أب ماء بدون عيسى
 الـرحم  يف املـصور  املخلـوق  ذلـك  يكون فكيف معدوما كان امل خلقا كونه عن خيرج ال كيفياته

  .)١(اهـ]إهلا
  

ا جاءت هنـا    وإمن،  ال يقصد ا االستفهام وإن كان هذا األكثر يف استعماهلا            ]كيف[ بني رمحه اهللا أن   
فال خيرج عن كونه من اخللق الـذي  ، ته اختلفت أصل خلقوإن  عيسى عليه السالم    وأن ، ةلبيان الكيفي 
  .إهلا ة على أن املخلوق ال يكون قاطعوهذا يدلّ داللة، كان عدما 

  
قهم  خل وذلك ألن عيسى من الذين    ،  ورد على النصارى      ذه اآلية   استدالل - أيضا   -ولإلمام القرطيب   

  .رهماهللا وصو
  

 يتراحم مما ألا ، الرمحة من الرحم صلأو،  األمهات أرحام يف للبشر تصويره عن تعاىل أخرب [: فقال   
 هللا تعظيم اآلية وهذه.  وهيئة شبه إىل مائلة فالصورة ، أماله إذا كذا إىل صاره من الصورة واشتقاق.  به

 عاقـل  ينكـره  ال مما وذلك ، املصورين من عيسى وأن ، جنران نصارى على الرد ضمنها وىف ، تعاىل
  .)٢(اهـ]...
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .١٥٢-٣/١٥١، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(
 .٤/٩، مرجع سابق ، القرطيب ) ٢(
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  . منها عيسى عليه السالم بيان معىن الكلمة اليت خلق: السابع املبحث 
  

M   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À :قال تعاىل

   Ó  Ò  ÑL)١(.  
  

فهو سبحانه القادر على كل     ، وال راد ألمره وقضائه     ، إن اهللا عزوجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون           
 جل يف عاله أنه خلق       اهللا ويف هذه اآلية الكرمية يبني    ، ء يف األرض وال يف السماء       ال يعجزه شي    ،شيء

  .ن ك: وهي قوله  منه عيسى عليه السالم بكلمة
  

وقد ، وهلذا ضل النصارى وغلوا يف عيسى       ، قه كبقية البشر الذين جاءوا عن طريق آبائهم          خل ومل يكن 
   .   M  È  ÇL: من قوله تعاىل  اإلمام ابن عاشور املرادبني
  

ـ خ حـديث  يف كما  ،التنجيزي القدرة تعلق وهي التكوين كلمة ا مراد والكلمة [: الطاهر قال  قل
 بـه  مـراد  بكلمة عيسى ووصف، )٢( إخل "وأَجِلِه ِرزِقِه ِبكَتِب كَِلماٍت ِبأَربِع ويؤمر": قوله من اإلنسان

 . املعتادة األسباب بدون أي،  اجلنني تكوين يف للمعتاد خمالفة خاصة كلمة
 : قوله ذلك على دل وقد املعتادة النسل أسباب واسطة بدون أي  ،اازي لالبتداء  ،من ]منه[:  وقوله 

M ... A      @   ?  >  =  <  ;    :  9 L [)٣(.  
  

فقال  ،ما منه  األولوذكر قولني رجح ،]كلمة[لـ به ابن عاشور   عما جاء  وقد ذكر القرطيب معىن زائدا    
 :] وس هي اليت تعاىل اهللا بكلمة كان ألنه كلمة عيسى مي] وقيل ... أب غري من فكان ] كُن  :سمي 

  ...?   @   M ... A معىن:  عبيد أبو وقال.  تعاىل اهللا بكالم يهتدون كما به يهتدون الناس نأل كلمة

                                       
  .٤٥: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
 .٢٦٤٣ ث رقم حدي٤/٢٠٣٦، ي يف بطن أمه باب كيفية خلق اآلدم، صحيح مسلم ) ٢(
 .٢٤٦-٣/٢٤٥، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٣(



 -٧٧- 

L تقول والعرب:  قال.  اهللا من بكتاب ذكر )١( احلويدرة أن روي كما ، قصيدة أي  ،كلمة ينأنشد 
 وعليـه  أشهر األول والقول.  األقوال من هذا غري وقيل.  قصيدته يعين ، كلمته اهللا لعن:  فقال حلسان

  .)٢(]األكثر العلماء من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
قصيدة ، ويعين حسان بن ثابت رضي اهللا عنه        . وامسه قطبة بن حمصن بن جرول       ، وهو لقب غلب عليه     ، احلويدرة تصغري احلادرة    ) ١(

  :احلويدرة اليت مطلعها
                         كَرتةُ بيمكرةً سِعي بوغد ... فتمتت وفَارٍق غُدِع مل مبري 

  .٤/٥٤، مرجع سابق ، القرطيب ) ٢(



 -٧٨- 

   .عيسى عليه السالم بيان معىن اخللق الذي جاء به: املبحث الثامن 
  

M  J  I     Y  X  W  V  U  T   SR  Q   P  O  N  M   L  K :  قال تعاىل

  k  j  ih  g  f  e   d  c  b  a`  _  ̂   ]   \  [  Z

qp  o   n  m  l  x  w  v  u  t  s  r     yL)١(.  
  

وقد أيدهم سبحانه   ، شراك برب العاملني     وعدم اإل  سل إىل أقوامهم لدعوم إىل التوحيد      الر لقد أرسل اهللا  
 قـد اشـتهرت   وكانت كل أمة من األمم،  والرسل يات ومعجزات كي يعلموا صدق األنبياء  وتعاىل بآ 

، ى نبينا الـصالة والـسالم        يف زمن موسى عليه وعل     فكان بنو إسرائيل   ، االتا من   قت مبجال وتفو
ياتـه  فكان مـن آ ، ضاهي سحرهم ه بآيات تدفأرسل اهللا هلم موسى وأي  ، ة   والشعوذ مشتهرين بالسحر 

  .وغريها  ، واحلية، صا الع
  

جمال الطـب وعـالج     يف   مشتهرين ومتفوقني ، الة والسالم    يف زمن عيسى عليه الص     وكان بنو إسرائيل  
من الطني كهيئة    خيلق   فكان،  فيه    وتفوقهم  اهللا عيسى مبعجزات تضاهي معرفتهم بالطب      دفأي، املرضى  

و  فهإضافة إىل ذلك  ،ألبرص وهو داء جلديوا،  أعمى   وهو الذي ولد  ربئ األكمه   وي، الطري بأذن اهللا    
ولذلك ضل النصارى يف عيسى وأهلوه وأنزلوه قدرا   ، أحياء  م  يناديهم فيخرجون من قبوره   ، حييي املوتى   

  .الكرمية  هذه اآلية يف مساءوقد حلّق بنا ابن عاشور ، حقا ليس من حقهوأعطوه  ، فوق قدره
  

M   8  7  6  تعاىل قوله ونظريه  ،اهللا جانب من يكمإل رسلتأُ  MO L ومعىن[: فقال رمحه اهللا  

  =  <  ;  :  9L)وقوله.)٢:M  PL  ضمري من حال MO L  املقـصود  ألن 
  ،آخرين إىل قوم من املرسل مبجيء رسالته يبلغ بأن اهإي اهللا أمر هشب.بآية جاء بأنه ال رسول بأنه اإلخبار
  .]رسوال النيب ميس ولذلك

                                       
  .٤٩: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
  .٦٢: من اآلية ، سورة الزخرف ) ٢(



 -٧٩- 

 قبـل  قطعه من يراد ما حبسب تقديره  ،األدمي قخلْ ومنه ، بقدر شيء تقدير حقيقته:   واخللق [:مث قال   
  : زهري قال.  منه القطعة قطع

  
تفِْري وَألنما ت لَقْتخ عـ ... ـوبِم ضالقَو لُقخي فِْري ال ثُمي  

  
 اإلنـشاء  يف مـشتركا  وأ مـشهورا  جمازا ويستعمل ، الفري هو والقطع،  قطعه قبل األدمي تقدير يريد

®  M :  تعـاىل  قـال  ، ويقـدر  يبـدع  مثال على اإلنشاء ويف ، احتذاء وال مثال غري على واإلبداع

 ±  °  ¯...L)حقيقتـه  يف مستعمل هنا واخللق  ،للوجود وإبرازه الشيء إبداع فهو، )١  
  .] M   \  [ L:  قوله يلبدل ، احليوان خلق هب املراد وليس ، الطري كهيئة الطني من لكم رأقد : أي
  

  .]الكائنات خلق يف املشاركة توهم ونفي ، ةالعبودي إلظهار M  a`  _ L: قوله  وزاد[ :وقال
  

مث ختم تفسري هذه اآلية ببيان أن هذه املعجزات هي تأييد من رب العاملني وال تدل من قريب وال مـن                     
 جعل M     x  w  v  u  t  s  r yL:  وقوله [ :فقال،  ة لإللوهي عيسى مستحق أن  بعيد على   

 دأبكـم  كان إذا ما خبالف ، اإلميان تريدون كنتم إن أي ، به اإلميان إىل تدعو آيات كلها األشياء هذه
 القرآن وتعرض . والشتم بالتكذيب دعوته بادروا فإم  ،إسرائيل بين إىل منه موجه واخلطاب . املكابرة

ـ بع ، عيـسى  ألوهية على دليال منها جعلوا لذينا بالنصارى تعريض املعجزات هذه لذكر  هـذه  أن ةلّ
 إىل اهللا أشار )٢(سفسطائي دليل وهذا ، اإلله فهو عليها قدر فمن ، البشر مقدرة حتت تدخل ال األعمال
 نـصارى  أن السري أهل روى وقد.  مرتني M  a`  _ L: وقوله    M  SR  Q   P L: بقوله كشفه
  .)٣(اهـ]وسلم عليه اهللا صلى النيب لدى لاألعما ذه استدلوا جنران

                                       
  .١١: من اآلية ، سورة األعراف ) ١( 

 الفالسـفة  عنـد  السفسطة و.احلاذق و احلكيم معناه  و )سوفوس (لفظ من مشتق  وهو )سوفيسما (اليونانية يف فظللا هذا أصل) ٢(
 باطنـه  و احلـق  ظـاهره  قياس السفسطة أن:  أيضا قيل  و .الومهيات من املركب القياس هي املنطقيني عند و ، املموهة احلكمة هي

 .١/٦٥٩،الفلسفي   املعجم.النفس خداع أو اآلخرين، خداع به يقصد و الباطل،
 .٢٥١-٣/٢٥٠، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٣(



 -٨٠- 

 وأقـدر  أصـور   أي [: فقـال     أن معىن اخللق يف هذه اآلية هو التصوير والتقدير          عند القرطيب  وقد جاء 
  .)١(]لكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

                                       
 . ٦٦ /٤، مرجع سابق ،  القرطيب )١(



 -٨١- 

  . عليهالوهية عيسى عليه السالم والردصارى يف أشبهة اعتقاد الن: املبحث التاسع 
  

  .)١(M w   v  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x  L : قال تعاىل
  

ضل النصارى فيه وقالوا هو     ،  ى غري جري العادة من دون أب بل بكلمة من اهللا          ق عيسى عل  ملا كان ختل  
وه ونسبوه هللا ابنا من أجل ذلك وأهل ،  بعيسىوا ضل صارى قد الن  بأن  الشبهة هم هذه  علي اهللا فرد ، ابن اهللا 

، فإمنا كان خلقه مـن تـراب   ، تفكّروا خبلق آدم عليه السالم لوجدوا أنه أوىل من عيسى بذلك           ولو  ، 
  . وهم إليه فقراء حمتاجونولكن اهللا جل يف عاله غين عن خلقه

  
 يف االستدالل ذه اآلية الكرمية واالحتجاج ا على رد شبهة من أعظـم شـبه                 ابن عاشور  دوقد أجا 

  .صارىالن
  

ـ بأ عيـسى  وصف عن النصارى عند األوهام من نشأ ما به بني بياينّ ستئنافا [: -رمحه اهللا – فقال  هن
 مـن  النصارى عقيدة إبطال يف شروع وهذا ، الناسوت خالص ليس أنه بتومههم فضلوا ، اهللا من كلمة
 جـل أ من عيسى بإهلية قالوا ألم اإللزام بطريق دليل أقطع وهو اإلسالم يف مطاعنهم ورد ، عيسى تأليه
 ، ذلك له يدعى بأن أوىل آدم أن اهللا فأراهم ، اهللا ابن هو:  فقالوا ، أب له وليس اهللا من بكلمة لقخ أنه

 كـون  التمثيـل  وحمـل  . آدم من باملخلوقية أوىل فعيسى أبوين بدون لقخ أنه مع إهلا آدم يكن مل فإذا
 الـشبه  وجـه  ذكر إىل احتيج ذلكفل ، أيضا أم دون من بكونه آدم ويزيد ، أب دون من لقخ كليهما

 يف أقـوى  كونه بيان مع ، كن بكلمة بل أم وال أب دون خلقه أي  ،اآلية  M  ¡  �  ~ L :بقوله
 كونـه  يف شيئا آدم على يزيد ال اهللا إىل نسبته أي  M z  y L :قال وإمنا. الغالب هو ما على به املشبه
ـ الب وهـي  اهللا عند خاصة نسبة للمسيح وجبام العجيب خلقه جعلوا ألم،  لكم معتاد غري خلقا .  وةن
  .)٢(هـ ا]"والواقع األمر نفس اهللا عند : بقوله أراد":  عطية ابن وقال

  
                                       

  .٥٩: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
 .٣/٢٦٣، مرجع سابق ، ابن عاشور  )٢(



 -٨٢- 

  .صارى للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلمبيان مباهلة الن : املبحث العاشر
  

̧  M  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹ : قال تعاىل   ¶  µ  ´  ³  ²  ±

   Ä   Ã  ÂÊ  É  È  Ç  Æ  ÅL)١(.  
  

 جاءه العلـم     أن بعد، يبني اهللا عزوجل مشروعية املباهلة لنبيه صلى اهللا عليه وسلم             اآلية الكرمية  يف هذه 
،  من األلوهية له والبنوةصارى  وليس كما يدعي النه ورسول اهللاسالم وهو أنه عبد يف عيسى عليه ال    احلق

  .ألم استمروا على احملاججة بالباطلو
  

 وفـد  أن إىل إمياء من فيه ملا )٢(M ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨L :  قوله على تفريع[:عاشور ابن   قال
 يف مكـابرة  إياك حماجتهم على استمروا فإن أي  ،اآليات هذه يف هلم اهللا بني الذي هذا يف ممترون جنران
 هـذا  بعد معتقدهم لىع تصميمهم أن ذلك ، واملالعنة املباهلة إىل فادعهم عيسى شأن يف أو احلق هذا

 إمنا أم فعلمت به حاججتهم مما أوضح يبق فلم ، هلم وبينت العلم من جاءك ما بعد حمضة مكابرة البيان
  .]هنا املوصوفة باملالعنة املباهلة إىل فادعهم ، يقني وقلة ، مكابرة عن حياجونك

  
 ألن مطلقا الدعاء يف االجتهاد لىع ويطلق،  باللعن الدعاء وهو البهل من مشتق واالبتهال:[ أيضا   وقال

 M  É  È  Ç  Æ ومعـىن ، األول املعـىن  اآليـة  يف واملـراد ،  دعائـه  يف جيتهد باللعن الداعي

 ÊL  يعترفـوا  أن إىل هلم إجلاء املباهلة إىل الدعاء وهذا.  الكاذبني على اللعنة بإيقاع فندع 
  ].يكفوا أو باحلق

  
  .)٣(]احلق على بأنه واثق إال هلا دعوي ال إنصاف دعوة وهذه:[ختم بقولهمث "
  

                                       
  .٦١: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
  .٦٠: اآلية ، سورة آل عمران ) ٢(
 .٢٦٦-٣/٢٦٥، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٣(



 -٨٣- 

 حممد يا وخاصمك جادلك  أيM   ³  ²  ±L :[ فقال وذكر القرطيب أن هذه اآلية من أعالم النبوة     
M ِفيِهL  ، عيسى يف أي Mº  ¹  ¸  ¶  µ  ´ L ورسوله اهللا عبد بأنه .M ¼  » L    اقبلوا أي 

 ورضـوا  منـها  فأبوا املباهلة إىل دعاهم ألنه ، وسلم ليهع هاللَّ ىلص حممد نبوة أعالم من اآلية هذه... 
 نـيب  حممـدا  فإن  ،نارا الوادي عليهم اضطرم باهلوه إن أم،  العاقب كبريهم أعلمهم أن بعد باجلزية
 أن على بالدهم إىل وانصرفوا املباهلة فتركوا ، عيسى أمر يف بالفصل جاءكم أنه تعلمون ولقد ، مرسل
 على وسلم عليه اللَّه ىلص اهللا رسول فصاحلهم رجب يف حلة وألف صفر يف حلة فأل عام كل يف يؤدوا
  .)١(]اإلسالم من بدال ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 . ٤/٧٢، مرجع سابق ، القرطيب  )١(



 -٨٤- 

  . احلكيم بيان أنه ال إله إال اهللا العزيز: املبحث احلادي عشر 
  

  .)M 1      0    /  .  -  ,+  *  )  (  '  &%  $  #  "   !L )١ :  قال تعاىل
  

  .ر  هو اخلالق البارئ املصو، سواه ال إله غريه وال رب،  إال اهللا املتفرد باجلالل الكبري املتعال ال إله
ومنها ما جاء بيانـا     ، قد جاء يف هذه اآلية أن القصص اليت جاءت يف القرآن الكرمي هي القصص احلق                

 ن احلقكما ال خيفى فإو، م ة عيسى عليه السالألوهيفيها ادعوا  على مزاعمهم اليت     ورداصارى  لتلبيس الن 
  .احلكيم وهو العزيز،  معه واحد يف ألوهيته ال إله،   يف ملكه لهلذي ال مرية فيه أن اهللا واحد ال شريكا

  
 : قوله اقتضاه ما لبيان اعتراض بالواو عليها عطف وما    M&%  $  #  "   !L  مجلة  [: الطاهر قال

MÊ L ماحلـق  هو عبد أنه فإثبات غلب أنه وزعموا ، اهللا عبد عيسى يكون أن نفوا أل . 
 ضـمري    M $  #L قوله يف  والضمري ، عيسى عن هليةالإ نفي من ذكر ما إىل راجع اإلشارة واسم
 تقويـة  مفيدة وحدها مالال ألن الفصل ضمري أفادها اليت التقوية لزيادة االبتداء الم عليه ودخلت ، فصل
  .]وعقائدهم النصارى كتب تقصه ما ال القصص هذا يأ  ،القصر يفيد الفصل وضمري اخلرب

  
 نفي حرف بعد الزائدة ]من[ ودخلت.  القصص هذا ةقحلقي تأكيد  M ,+  *  )  (  ' L: وقوله :[وقال

 ، املطابقة وداللة ، بالصراحة الشريك ونفي ، التوحيد على اجلملة لتدل اجلنس فين قصد على تنصيصا
 كـان  وإن ، آخر شق يف أكثر أو إالهان يكون قد أنه فيوهم ، اهللا غري نع الوحدة نفي املراد ليس وأن
  . االلتزام بداللة لكن الشريك نفي إىل يؤول هذا
  

 اخلرب تقوية فأفاد    M&%  $  #  "   !L :  قوله يف ما فيه M   1      0    /  .  -L:وقوله
 ، النصارى من املخاطبني اعتقاد حسب على يحاملس إهلية إبطال واملقصود ، واحلكم بالعزة تعاىل اهللا عن

                                       
  .٦٢: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(



 -٨٥- 

 وهو عزيز غري وهو إله يكون فكيف اإلهلية مع يلتئمان ال وعجز ةِلذ وذلك اليهود قتله أنه زعموا فإم
  .)١(]الظاملني أيدي من إلنقاذه حمتاجا كان ألنه اعتقادنا على إلهليته إبطال أيضا وهو ، عليه حمكوم

  
رى قد نقضوا أنفسهم بأنفسهم وذلك عندما نفوا أن عيسى عليه السالم عبد هللا              صاأكد رمحه اهللا أن الن    

كيـف  ف،  وصـلبوه     وذلك العتقادهم بأن اليهود قتلوه     وأهلوه مث هم بعد ذلك يزعمون أنه غلب وقهر        
  ؟!!ة هذه حاله من الضعف والذل يكون إله من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .٢٦٧-٣/٢٦٦ ،مرجع سابق ، ابن عاشور  )١(



 -٨٦- 

  .هم املباهلة إىل اادلة بعد رفضبيان رجوع النصارى : املبحث الثاين عشر 
  

:  ;  >  =  <    ?  @  M   K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A :تعاىل قال

 Y      X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  LL )١(.  
  

 ، إميام على احلرص عليه بعث ، املباهلة إىل بالدعاء انقطاعها بعد اادلة إىل رجوع[:  عاشور ابنقال  
 هـذه  يف جيء وقد ، بيانه تقدم كما هللا الوجه إسالم حقيقة عن الكتابني أهل زيغ من شيء إىل وإشارة
 يف غـريه  إشراك عقيدة ونبذ بالعبادة اهللا ختصيص إىل دعوم وهو،  موئال عنها جيدون ال حبجة اادلة
 مدلول ألن   M  ¾    ½  ¼  » ¿L جلملة التأكيد مبرتلة    M<  ;  :L  فجملة ، اإلهلية
 عقيـدة  بـصحة  عليهم احتجاج هذه ومدلول ، اعتقادهم بأحقية همتثق بضعف عليهم احتجاج األوىل

 اختـذوا  الذين هم ألم ، النصارى هنا الكتاب بأهل واملراد ، اجلملة هذه تعطف مل ولذلك ، اإلسالم
  .)٢(]اهللا مع وعبدوه ربا املخلوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
   .٦٤: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
 .٣/٢٦٨، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(



 -٨٧- 

  . والسالم هو ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالةإلسالميان أن اب: املبحث الثالث عشر 
  

̀  M      i  hg  f  e  d  c  b  a :قال تعاىل      _  ̂   ]  \  [

  jL)١(.  
  

سؤال استنكاري ألهل الكتاب الذين حاجوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إبراهيم عليه                 يتبعه نداء
فاليهود والنصارى أنزلـت     ،  يف حماججتهم تلك   مستند يستندون إليه    عندهم وليس، الصالة والسالم   

 ،  إبـراهيم  اإلسالم زاد عما جاء بـه       بأن  على قوهلم  فأىن هلم العلم الكايف والدال    ، كتبهم بعد إبراهيم    
  .والبن عاشور رمحه اهللا إيراد مجيل فيه دحض هلذه الشبهة

  
 M  V  U  Tقولـه  من نشأت الكالم هذا إىل لسابقا الكالم من االنتقال ومناسبة:[ رمحه اهللا  قالف

 Y      X  WL جاء الذي اإلسالم أن وبعدها ، مكة يف القرآن من نزل فيما شاع قد ألنه 
 يف املشركني بني وأعلن هذا اشتهروقد  ... . إبراهيم دين احلنيفية إىل يرجع وسلم عليه اهللا صلى حممد به

 يدعون كانوا مبكة املشركني أن علم وقد ، جنران وفد يف النصارى نيوب ، املدينة يف اليهود نيوب ، مكة
 يل يتبني ومل ، إبراهيم دين على أم ادعوا قد الكتاب أهل وكان ، بيته وسدنة إبراهيم شريعة ورثة أم

 فاسـتيقظوا  ، وسلم عليه اهللا صلى حممد دعوة من إليه تفطنوا قد كانوا أم قدميا ادعاء منهم ذلك أكان
 وأن ، احلق هو دينه بأن حاجهم حني للرسول اإلفحام وجه على ذلك قالوا كانوا أم ، ذلك يف تقليدهل

 عن خمرجة غري إبراهيم دين على الزيادة تكون أن إما:  أمرين أحد إىل فأجلئوه  ،اإلسالم اهللا عند الدين
 فـال  إبـراهيم  دين عن خمرجة نتكو أن وإما ، والنصرانية اليهودية دين يف اإللزام مشترك فهو ، اتباعه
 من كل لبث انتحلوه إمنا إبراهيم ملة على أم ادعاءهم أن وأحسب ، إبراهيم لدين تابعا اإلسالم يكون

 بـني  انتـشارها  حياولون كانوا دعاا فإن ، النصرانية سيما وال ، العرب بني دينه إىل الدعوة الفريقني
 يف بعـت تا ذلـك  أجل ومن ، إبراهيم ملة إا:  يقولوا أن سوى عندهم يروج شيئا جيدون فال العرب
  .]العرب قبائل بعض

                                       
  .٦٥: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(



 -٨٨- 

 منعـا  األوىل الروايـة  حسب على يكون M   hg  f  e  d  c  b  aL :وقوله[:وقال
 وتفـصيل .  إبراهيم دين هو اإلسالم يكون أن إبطال منه املقصود . منه ليس ما فيه زدت فقد : لقوهلم

 ديـن  على به جاء فيما زاد اإلسالم أن لكم أين فمن ، إبراهيم دين مبعرفة لكم لقب ال إنكم:  املنع هذا
 بعـد  مـن  نـزال  قد ومها ، واإلجنيل التوراة إال الدين بأمور علمكم يف لكم مستند ال فإنكم ، إبراهيم
 ألـا  هذا على ةالتورا وذكر ، عليها املزيد يعلم حىت إبراهيم شريعة كانت ما يعلم أين فمن ، إبراهيم

 بأن ، إبراهيم دين على أنه منهما فريق كل لدعوى نفيا الثانية الرواية حسب على ويكون ، اإلجنيل أصل
 شـريعة  يكون فكيف ، إبراهيم بعد نزل وكالمها ، اإلجنيل هو النصارى ودين ، التوراة هو اليهود دين

  .)١( اهـ]له
  

بادعائهم أم علـى ديـن      صارى  أكذب اليهود والن  هللا تعاىل    ا  أن -محه اهللا ر– وقد بني اإلمام القرطيب   
 :[ رمحه اهللا فقال، ونقل عن الزجاج قوله أن هذه اآلية أبني حجة عليهم ، إبراهيم عليه الصالة والسالم     

 اهللا فأكذم ، دينه على كان إبراهيم أن والنصارى اليهود من فريق كل دعوى بسبب نزلت اآلية وهذه
 M  f  e  d  c  b  a :قولـه  فذلك ، بعده من كانتا إمنا صرانيةوالن اليهودية بأن تعاىل

  hgL بعده من أنزال واإلجنيل التوراة إذ ، والنصارى اليهود على حجة أبني اآلية هذه[: الزجاج قال 
 وموسى إبراهيم بني كان:  ويقال. ]كتاب كل يف اإلسالم واسم ، األديان من لواحد اسم فيهما وليس
 قولكم وبطالن حجتكم دحوض M  j     iL. سنة ألف أيضا وعيسى موسى وبني ، سنة ألف

  .)٢(اهـ]أعلم واهللا. 
  
  
  
  
  

                                       
 .٢٧٣-٣/٢٧٠ ،مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(
 .٤/٧٥، مرجع سابق ، القرطيب  )٢(



 -٨٩- 

  . عليهاشبهة أن اإلسالم زائد عن ملة إبراهيم والرد: املبحث الرابع عشر 
  

M  ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l: قال تعاىل

�L)١(.  
  

 دين على زاد اإلسالم إنّ:  قوهلم يبطل M   zy  x  w  v  u  t  s  L: لهوقو[: عاشور ابن قال
 وهذا ، بذلك التصريح فيهما يرد مل واإلجنيل التوراة ألن إبراهيم دين على أم على يدل وال ، إبراهيم

 يعيد فوكي يقولون فال ، إليه والنصرانية اليهودية وانتساب إبراهيم إىل اإلسالم انتساب بني الفارق هو
 :وقوله. بعده من واإلجنيل التوراة نزلتأُ كما إبراهيم بعد من نزلأُ القرآن أن مع إبراهيم دين اإلسالم أن

M|  { L    مـنكم  أعلم وهو إبراهيم دين باإلسالم حممدا أرسل بأنه القرآن يف أنبأ اَهللا أن على يدل 
ـ فلَ ، ذلـك  تعلمون ال فأنتم جنيلواإل التوراة يف ذلك مبثل عليكم امنت أن يسبق ومل ، بذلك  جـاء  ام

ـ فن ، النعمة هذه على حسدا لذلك واستيقظتم ، املزية هذه تنتحلوا أن أردمت بذلك وأنبأ اإلسالم  ضته
 مـشترك  إبـراهيم  بعد من واإلجنيل التوراة جميء إن:  يقولوا أن يف معذرة هلم يبق ومل ، عليهم احلجة
 لكـان  ذكرنـا  الذي الوجه على الدليل انتظام ولوال ، إبراهيم بعد لنزأُ القرآن فإن،  ولكم لنا اإللزام

 هذا يف أعرض  وقد.الغلط على التنبيه منه مقصود    Mt  s  L:  قوله يف واالستفهام. اإللزام مشترك
 وسـلم  عليه اهللا صلى حممد به جاء الذي الدين يف الواقعة الزيادة بني املنافاة إبطال عن عليهم االحتجاج

 صـحة  من هلم يكن مل ألم  ،إبراهيم ملة بأنه اإلسالم وصف وبني ، إبراهيم به جاء الذي الدين على
  .)٢(اهـ]األصول واحتاد ، الفروع زيادة بني به يفرقون ما النظر

  
فهـم  ، أن اَهللا تعاىل قد نعت ألهل الكتاب حممدا صلى اهللا عليه وسـلم يف كتبـهم              :  أضاف القرطيب 

ـ  حممد أمر يف يعين   Mn  m  lL : تعاىل  قوله:[ رمحه اهللا فقال ، حياجونه يف الباطل    ىلص
  M  s.  بالباطـل  فيـه  فحـاجوا  كتام يف نعته من جيدون فيما يعلمونه كانوا ألم ، لموس عليه هللا

                                       
  .٦٦: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
 .٢٧٣-٣/٢٧٢، مرجع سابق ، بن عاشور ا )٢(



 -٩٠- 

  zy  x  w  v  u  tL دليـل  اآلية يف.. . نصرانيا أو يهوديا كان أنه إبراهيم يف دعواهم يعين 
  .)١(اهـ].. .عنده حتقيق ال من على واحلظر ، له علم ال ملن اجلدال من عاملن على

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

                                       
 .٤/٧٥، مرجع سابق ، القرطيب  )١(



 -٩١- 

  . عليهاشبهة اعتقاد النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا والرد: املبحث اخلامس عشر 
  

̄  °  M  قال تعاىل        ®  ¬  «  ª          ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤        £  ¢L)١(.  
  
 جاللـه أن     جـل   احلق فبني، تهم  كان تابعا ملل    عليه الصالة والسالم   ود والنصارى أن إبراهيم   عى اليه اد

 ردا على هذه     اآلية كانت هذه وهلذا  ،  مسلما   وإمنا كان حنيفا  ،  متبعا ألي من الديانتني       مل يكن  إبراهيم
  . دحضا هلذه الشبهةه  مبا فيابن عاشور عند هذه اآلية  العالمةمتكلوقد ،  ا هؤالء  اليت جاءبةالكذ

  
 ، احلنيفية غري والنصرانية اليهودية أن املاضية احلجة من حتصحص قد إذ لالستدالل تيجةن [: قال الطاهر 

 حال على يكن مل إبراهيم أن فأنتج ، احلنيفية على بأما خيربا مل -السالم عليهما- وعيسى موسى وأن
 كتبـهم  خلو سنده فهذا -السالم عليهما- عيسى وال ىموس عن ذلك يؤثر مل إذ النصرانية أو اليهودية

 جاء وقد ، احلج فريضة عن خلوها مع احلنيفية من النصرانية أو اليهودية تكون وكيف  ،ذلك ادعاء عن
 هـذه  يف تعـاىل  قولـه  تفسري يف عطية ابن ذكره ما هذا يؤيد ومما ، منه متكن ملن فرضه بذكر اإلسالم
 أهـل  قال اآلية نزلت ملا:  قال عكرمة عن)٢(M    9  8  7  6  =   <  ;  :L:  السورة

|  {  M  : اهللا وأنـزل ،  حممـد  يا فحجهم:  له اهللا فقال ، املسلمون وحنن ، قبلك أسلمنا قد:  امللل

¡  �   ~ L)بقولـه  ذلك اهللا ممت مث )٤(. الكفار وقعد املسلمون فحج ، اآلية )٣ :M    ¯       ®  ¬

 °L  الثالث الفرق دعاوى فأبطلت[.  
  

 نفي بعد االستدراك أفاد M °  ¯       ®  ¬  «  ª          ©  ¨ L:   وقوله  :[مث قال رمحه اهللا   
  M« L : بقولـه   Mª L بـني  ولذلك ، اإلسالم أصول يوافق فيما إبراهيم حلال حصرا الضد

                                       
 . ٦٧: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
 . ٨٤: من اآلية ، سورة آل عمران ) ٢(
 . ٩٧: من اآلية ، سورة آل عمران ) ٣(
عبد السالم عبد   : حتقيق   ،  "لكتاب العزيز يف تفسري ا  احملرر الوجيز   " ، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي        ، ابن عطية   ) ٤(

 .١/٤٨٥ ) م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ - لبنان -دار الكتب العلمية  (١ط  ، الشايف حممد



 -٩٢- 

 ¬  ®       M:  وقال ، احلنيفية هو اإلسالم أن فأعلمهم ، باإلسالم يؤمنون وال احلنيفية معىن يعرفون ألم

 °  ¯L كـان  وأنـه  ، املشركني وموافقة ، النصرانية وموافقة اليهودية موافقة إبراهيم عن فنفى 
 أن أمره اهللا وأن ، مسلما يكون أن سأل إبراهيم أن مواضع يف  وقد تقدم  اإلسالم موافقته فثبتت ، مسلما
 هـو  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حممد به جاء الذي اإلسالم وأن ، حنيفا كان وأنه ، مسلما يكون
!  "  #  $  %  &'  )  (  *  +         ,-  .  /       M  0          إبـراهيم  به جاء كان الذي

   1L)٢(]إبراهيم إسالم هو اإلسالم أن يف شكا يبقي ال ذلك وكل )١(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .١٣٥: اآلية ، سورة البقرة ) ١(
 .٢٧٥-٣/٢٧٤، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(



 -٩٣- 

   .ناس بإبراهيم عليه الصالة والسالملبيان من أوىل ا: املبحث السادس عشر 
  

  .)١(M À    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ      ́ ³  ²L : قال تعاىل
  

 من أوىل الناس – سبحانه – أوضح ، بعد أن بني اهللا جل يف عاله أن إبراهيم مل يكن يهوديا وال نصرانيا           
 رسلني عليه أفضل الـصالة وأمت      امل وسيده هللا وعلى رأسهم إمام احلنفاء       بعوه يف توحيد  وهم الذين ات  ، به  

  .التسليم
  

 النـصارى  وال اليهود فليس ، إبراهيم عن والنصرانية اليهودية نفي عن ناشئ استئناف [:عاشور ابن قال
  .)٢(اهـ]بدينكم أوىل حنن:  يقولون كانوا أم على يدل وهذا ، به الناس بأوىل املشركون وال
  
 حممد يا واهللا:  اليهود رؤساء قال:  عباس ابن  وقال :[حيث قال، هود يرى القرطيب أا نزلت يف اليو

 فأنزل ، احلسد إال بك وما يهوديا كان فإنه ، غريك ومن منك إبراهيم بدين الناس أوىل أنا علمت لقد
  .)٣(اهـ]اآلية هذِه تعاىل اهللا
  
  
  
  
  
  
  

  

                                       
  .٦٨: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
  .٣/٢٧٦، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(
 .٤/٧٦، مرجع سابق ، قرطيب ال) ٣(



 -٩٤- 

  . عليها أمرهم بعبادته والرد-معليه السال– عيسى صارى بأنشبهة ادعاء الن: املبحث السابع عشر 
  

  M  A      @  ?  O   N  M  L     K  J  I  H  G  F     E  D  C  B : تعاىل قال

PZ  Y  X      W  V U  T  S R  Q  L)١(.  
  

ولكن يدعوم كي يكونوا     ، مون الناس لعباد  هم ال يدع  ين أرسل  الذ خيربنا اهللا سبحانه وتعاىل أن الرسل     
ويف هذا تكذيب للنصارى ومن حنا حنوهم وادعى بادعائهم بأن عيـسى            ، حده ال شريك له     عبادا هللا و  

  .اهم بأن يتخذوه إهلأمر
  

 مـن  ضـرب  وهـو  ، بالتوراة ألسنتهم اليهود يلّ ذكر ملا فإنه  ،واستطراد اعتراض [:عاشور ابن قال
 النـصارى  تقول إذ لتحريفا يف التشابه ملناسبة النصارى عند الذي التحريف بذكر استطرد ، التحريف

 يكون أن عن عيسى ترتيه واملقصود ، السالم عليه عيسى بالبشر فاملراد.  بعبادته أمرهم أنه املسيح على
:  ;  >  =  <    M :  قوله يف الذي الغرض إىل رجوعا فيكون ، النصارى على ردا ، ذلك قال

  A  @  ?...L  إىل قوله ... M   Y      X  W  VL)٢(.  
  

 ذلك بأن للقائل عبادا يكونوا بأن القول تشنيع منه قصد قيد M   P  O   N L:  وقوله  :[وقال رمحه اهللا  
 التجزئـة  تقبـل  ال العبودية حقيقة ألن ، البشر عبودية إىل تعاىل هللا العبودية عن انسلخوا أم يقتضي

 عبوديـة  عن اخنلعوا أم لزمهم قد ، هللا ابنا وجعلوه ، هلم ربا عيسى جعلوا ملا النصارى فإن ، ملعبودين
 عيـسى  أن مقتـضية  مقالتهم جعلت فلذلك ، عيسى وعبيد )٣(اهللا ]عبد[ حنن:  لقوهلم جدوى فال اهللا

 عـن  بانصرافهم آمر هو له عبادا الناس يكون بأن آلمرا أن واملعىن ، اهللا دون له عبادا يكونوا بأن أمرهم
 وهـو  ، للرب منسوبني كونوا أي،  ربانيني كونوا يقول ولكن أي   M S     R  Q L.  اهللا عبادة

                                       
  .٧٩: اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
 .٣/٢٩٣، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(
 ].حنن عبيد اهللا [ولعلَّ الصحيح، كذا يف الكتاب ) ٣(



 -٩٥- 

 أن ذلـك  ومعىن . إليه باملنسوب املنسوب اختصاص ملزيد يكون إمنا الشيء إىل النسب ألن ، تعاىل اهللا
  .)١( ]غريه دون هللا خملصني يكونوا

  
 يقـع  والبشر  ،بغيين ما  يعين:[ قال رمحه اهللا  جاء به ابن عاشور حيث  ملا كما جاء قول القرطيب موافقا    

 قيـل  اآلية وهذه ... والسدي الضحاك قول يف عيسى هنا به واملراد ، املصدر مبرتلة ألنه واجلمع للواحد
M      Ì  Ë  Ê  É  : قولـه  إىل كلـها  الـسورة  أن روي وكـذلك   ،جنران نصارى يف نزلت إا

...L)م اليهود معهم مزج ولكن جنران نصارى نزوهلا سبب كان)٢والعنـاد  اجلحـد  مـن  لوافع أل 
  .)٣(]فعلهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .٢٩٥-٣/٢٩٤، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(
  .١٢١: اآلية من ، سورة آل عمران ) ٢(
  .٤/٨٤، مرجع سابق ، القرطيب ) ٣(



 -٩٦- 

  . هلم  وي اهللا-عليه السالم-بيان غلو النصارى يف عيسى: املبحث الثامن عشر  
  

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ,-  .  /  M  0 : تعاىلقال 

  E  D  CB  A  @  ?>   =  <  ;:  9  8  7  6  5  4   3  2  1

    J  I  H  GF  \  [  ZY  X  W    V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  LK   
    ]L)١(.  

  
 الكتـاب  أهل بعنوان وخوطبوا  ،خاصة النصارى إىل موجه خبطاب ابتدائي استئناف[ : عاشور ابنقال  

  M  4   3  2  1  0  /  .  L: قوله هي املراد أم وقرينة  ،كتام خالفوا بأم تعريضا
 #  $  %  &  M : قوله إمجال من للمراد بيان فإنه M ...   e  d  c  b...L : قوله إىل

  -,  +  *  )   (  'L عيسى تعظيم يف غلوا النصارى ألن الغلو عن بالنهي موعظتهم وابتدأت 
 الـذي  احلـد  يفوت ما املتدين يظهر أن الدين يف والغلو.....  اآلهلة ثالث وجعلوه ، اهللا بنوة له فادعوا
 أهـل  وغلو  ،الصادقني للرسل وتكذيبهم ضالهلم من لكثري أصل ألنه الغلو عن واهم  ،دينال له حدد

 احلـد  فيه فتجاوزوا املسيح باتباع طولبوا والنصارى  ....منهم دينهم طلبه الذي احلد جتاوزهم الكتاب
  .  /   M:  وقوله ... وسلم عليه اهللا صلى مبحمد الكفر مع ، اهللا ابن كونه أو تهإهلي دعوى إىل

2  1  0L  احلـق  قـول  من للمراد ومبينة،  جممل فإنه عنده الغلو كان الذي للحد مبينة مجلة ، 
 ثالث صفات على املسيح قصر اجلملة أفادت وقد  ،عنها فصلت البيان مرتلة قبلها اليت من رتلت ولكوا

 قصر فالقصر  ،اهللا عند من وحار كونه وصفة ، مرمي إىل ألقيت اهللا كلمة كونه وصفة ، الرسالة صفة: 
 عن أخرجها غلوا الصفات هذه يف غلوهم أحدثه ما إبطال القصر هذا من والقصد  ،صفة على موصوف

 لكنـهم  ، ـا  عيسى وصف عليهم ينكر فال هلا مثبتون وهم ، لعيسى ثابتة الصفات هذه فإن كنهها
 مـرمي  بطن يف بعيسى اإلهلية حقيقة احتاد الكلمة اوجعلو ، ةوبنال الرسالة فجعلوا هلا احملدود احلد جتاوزوا
 حقيقـة  تكونـت  به ما على الروح معىن وجعلوا ، -سبحانه -هللا صاحبة ومرمي هللا ابنا عيسى فجعلوا

                                       
  .١٧١: اآلية ، سورة النساء ) ١(



 -٩٧- 

 يف وروعـي  ، مـرمي  إىل أوصلها M  8  7  6 L ومعىن ... اإلهلية نفس من مرمي بطن يف املسيح
 عيـسى  ووصف  ،التكوين أمر كلمة أراد أو ، عيسى منها رادامل فإن وإال ، الكلمة لفظ تأنيث الضمري

 عيـسى  كـون  ومعىن ، حقا نزل مما فهو ،)١( هنا اهللا أقره وقد  ،األناجيل يف وقع وصف اهللا روح بأنه
 إىل وصـلت  ألـا  اهللا إىل نسبت لكنها ، احلياة عناصر هي اليت األرواح من روحه أن  ،اهللا من روحا
 والعرب ... اهللا جانب من مبتدأ بأنه ووصف ، األرواح بقية عن امتاز فبهذا نطفة يف نتكو بدون مرمي

  : حبطب نارا يوقد أن لرفيقه يذكر الرمة ذو قال  ،روحا والنفخ روحا النفس تسمي
  

فَقُلْت ا لَههفَعار كا ِإلَيِيهفَأَح...  وِحكِبر هتاقْتا وةً لَها ِقيترقَد  
  .)٢(" .)بنفخك أي(
  

 ، مث شرع رمحه اهللا يف بيان حكمة ذكر الوصفني السابقني لعيسى عليه السالم ومها كلمة اهللا وروح منه                
 ، ؟النصارى ا ضلت شبهة من فيهما ما على هنا الوصفني هذين وقوع حكمة ما:  قلت فإن:[  فقال
M   Ö :  تعـاىل  قوله يف وسلم عليه اهللا صلى حممد به وصف ما مبثل القصر مجلة يف املسيح وصف وهال

  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×...L)؟ !!للضالل وأنفى ، العبودية بيان يف أصرح فكان )٣.  
 -لعيسى وصفا احلواريني كالم يف أو ، اإلجنيل كالم يف وقعا الوصفني هذين أن ذلك يف احلكمة:  قلت
 يف الفهـم  وساء اللغات أساليب تغريت مافل ، يومئذ املخاطبني لغة يف مفهومني وكانا ، -السالم عليه

 يف اخلطـأ  ذلـك  على التنبيه فأريد وضعهما سوء يف النصارى إىل الضالل تسرب وااز احلقيقة إدراك
 ، اهللا وبـروح  اهللا بكلمة املسيح وصف هو األناجيل كالم من لديكم وقع ما قصارى أن أي ، التأويل
 اهللا رسـول  بأنه القصر مجلة وتصدير ، إله وأنه اهللا ابن أنه اعتقاد إىل يؤدي ما ذلك من شيء يف وليس
 الكلمـة  معـىن  علـى  التنبيـه  من كفاية ففيه ، مثله إهلا اإلله يرسل ال إذ العبودية وصف على ينادي

  .)٤(]والروح

                                       
 .فليتأمل " روح من اهللا"و " روح اهللا"وفرق كبري بني " وروح منه"والصحيح أنَّ اهللا مل يقره هنا بل قال تعاىل : قلت ) ١(
 . ٥٣-٦/٥٠، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(
  .١١٠: من اآلية ، سورة الكهف ) ٣(
 .٦/٥٣، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٤(



 -٩٨- 

  . هللا ربهم أن عيسى عبدصارى ختبيان أن أناجيل الن: املبحث التاسع عشر 
  

̀   Mc  b  a :  تعاىل قال   _  l  k  j   ih  g  f  e  d  

   q  p   o  n  mL)١(.  
  

 ابن مرمي عليه السالم لن يستكرب وميتنع أن يكون عبدا من عبـاد               عيسى ل يف عاله أن املسيح    ج اهللا   خيرب
ته ألنه وإياهم يعرفون قدرة اهللا وعظمته وأحقي     ،  من ذلك    ن وميتنعون  يستكربو ئكة املقربون وال املال  ، اهللا

والرسل أعرف الناس باهللا فكيـف يتـصور منـهم      ،  منه أخوف     باهللا أعرف كان   ومن كان ،  بالعبادة
  .؟!! عن عبادته سبحانه وتعاىل االستكبار واالمتناع

  
 موقـع  أو )٢(M Y  X  W    V  U  T  S L:  مجلـة  حتقيق موقع واقع استئناف  [:قال الطاهر   

 واالمتنـاع  التكرب:  واالستنكاف MQ  P  O  N  M  L   : مجلة تضمنته ما على االستدالل
 ، اهللا عبد بأنه عيسى اعتراف عن إخبار إما:  املسيح استنكاف ونفي ، االستكبار من أشد فهو ، بأنفة
 ..)٣(M  \  [     Z  YL         عنه حكاية تعاىل اهللا قال. أناجيلهم يف يوجد مبا النصارى على احتجاج وإما
  .إخل
  

 ، إبليس مع جمادلته يف كما ، وربه إهله اهللا وأن اهللا عبد املسيح أن على يدل مما كثري اإلجنيل نصوص ويف
  .]تعبد وحده وإياه  ،تسجد إهلك للرب[  :املسيح له قال فقد
  

                                       
  .١٧٢: اآلية ، سورة النساء ) ١(
  .١٧١: اآلية ، سورة النساء ) ٢(
  .٣٠: اآلية ، سورة مرمي ) ٣(



 -٩٩- 

 التـنكري  ألن عليه اإلضافة تقدر الذي احلرف فأظهر   M  e  dL: قوله يف اإلضافة طريق عن وعدل
 اخلصيص العبد أنه اإلضافة ألومهت اهللا عبد:  قال ولو ، العبيد مجلة من عبدا أي ، العبودية يف أظهر هنا
  .)١( ]له علم ذلك أن أو ،
  

  .)٢( ]يعيبها ولن عنها ينقطع ولن العبودية من يترته ولن املسيح ميتنع لن أي  :[وقال القرطيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .٦/٥٩، مرجع سابق ، ابن عاشور  )١(
 .٦/٢٧، مرجع سابق ، القرطيب  )٢(



 -١٠٠- 

  .عليهم  بيان ذكر ميثاق النصارى الذي أخذه اهللا: املبحث العشرون 
  

!  "  #  $    %  &  '      )  (  *  +  ,  -  M  : تعاىل قال

  :  9  8   7  6  5  43  2  1  0    /  .L )١(.  
  

 فرائضه ويتبعوا الرسل إذ هو      دواويوأ بأن يطيعوا اهللا     وذلك، ا نصارى   أخذ اهللا امليثاق من الذين قالوا إن      
 أي  صلى اهللا عليه وسلم     مبحمد مما ذكروا به وهو اإلميان    لكنهم نسوا حظا    ،  مكتوب عندهم يف اإلجنيل   

  .وسلم عليه اللَّه لىص مبحمد للكفر سببا والتحريف اهلوى ذلك وجعلوا به أمروا مبا يعملوا مل
  

 "  #  M ـب النصارى عن وعرب ... النصارى ميثاق اليهود ميثاق بعد  ذكر  [: قال ابن عاشور  

%    $L    أتباعه يكون أن وهو ، أصوله من أصل إىل مشري دينهم اسم بأن عليهم تسجيل ... هنا 
M   äã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô ، اهللا بـه  يـأمر  ملـا  أنصارا

L)وغريمها ]بطرس[ و ]بولس[ مثل ، أتباعه من عيسى بعد بالدين القائم ينصروا أن ذلك مجلة ومن.)٢ 
 عيسى بعد جييء الذي واإلجنيل التوراة يف به املبشر النيب ينصروا أن كله ذلك من وأعظم اهلدى دعاة من
M  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k   لالضال من الناس وخيلص العامل منتهى قبل

  ~}  |     {  z  y  x  w  v  uL)ما لزمهم قد الرسل أتباع فجميع. اآلية )٣ 
 جبماعتهم متلبسة م قائمة عليهم حجة ، النصارى وهو اللقب فهذا ، النصارى وخباصة أنبياؤهم التزمه
 مواضع يف مذكور وبعضه -السالم عليه - املسيح لسان على ميثاقا النصارى على اهللا أخذ وقد...كلها
  .)٤(]األناجيل من

                                       
  .١٤: اآلية ، سورة املائدة ) ١(
  .١٤: اآلية ، سورة الصف ) ٢(
  .٨١: اآلية ، سورة آل عمران ) ٣(
  .١٤٧-٦/١٤٥، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٤(



 -١٠١- 

ـ ،  من دعاة اهلدى ليس] بولس[ التحقيق أن والصحيح والذي عليه أهل  : قلت ف بل هو من قام بتحري
 امسـه  : ؟ بولس هو من: [ما نصه )١(  يف جملة البحوث اإلسالمية  وقد جاء  –عليه السالم   –دين املسيح   

 أتباع تصلب رأى وملا ، عليهم نقمة وأشدهم النصارى أعداء ألد من كان ، األصل يهودي وهو شاؤول
 وخدعهم ، وأصوهلا اعقائده بتحريف وقام ، باملسيحية فتظاهر ، مكيدة شر م كاد دينهم على املسيح

 - التعاليم هذه بنشر أمره الذي هو - السالم عليه - عيسى أن فيها ذكر ، تنصره عن حكاية باختراع
 تلك وأهم ، املسيحية حتريف يف خطريا دورا لعب وبذلك - وتعاىل سبحانه اهللا وعلى ، عليه افتراها اليت

 بالتثليث والقول ، القدس والروح املسيح تأليه : هي اآلن إىل الكنيسة وتقرها بولس وضعها اليت القصائد
 ، الـسماء  إىل وصعوده ، األموات يف عيسى قيامة . للبشر وفداء آدم خطيئة عن تكفريا املسيح صلب. 

 ديـن  املـسيحية  أن . اهللا وليس ، القيامة يوم البشر حياسب الذي هو عيسى أن . اهللا ميني عن وجلوسه
) ٦١-٦٠ص ( األريـب  حتفـة  هامش : انظر [  . فقط إسرائيل بين ىعل قصرا وليس ، مجيعا للناس

  .)٢() ]٢٥ (رقم اهلامش
  

 هو األقرب خصوصاً    وهذا الظن ] بولس[ اليت ذكر فيها حقيقة      لع على املؤلفات  ولعل ابن عاشور مل يط    
 – ولـذلك اكتفـى  ،  ابن عاشور   إذا علمنا أن أكثر تلك املؤلفات قد طبعت حديثا أو بعد تاريخ وفاة            

فظن أنه من دعاة اهلـدى يف       ] بولس[ يف كتب النصارى من تبجيل وثناء على         ا مب –رمحه اهللا وعفا عنه     
  . معهم ذكر ذلك من باب الترتل-رمحه اهللا–ه أو أن – عليه السالم – دين املسيح

  
ـ   وإلقـاء  [:عند ذكر العداوة والبغضاء اللتني أغرى اهللا بينهم         ابن عاشور   قال  -بعد ذلك –مث    داوةالع

-  .  /    M  43  2  1  0 : لقولـه  الـدنيا  يف عقابـا  كان بينهم والبغضاء

  :  9  8   7  6  5L والبغضاء العداوة وأسباب.  العهد نكثهم على جزاء 
 وهراتقـة  ، ونـسطورية  ، وملكانية ، يعاقبة بني الدين حنل يف اختالفهم من فتكون  ،االختالف شدة

 وبينـهم   النصرانية ملوك بني كان كما ، الدنيا ومتاع السلطان على سدالتحا من وتكون ]بروتستانت[
  .؟ !املسلمني على إلبا يزالوا مل وهم العداوة بينهم أغريت كيف:  قيل فإن . ديانتهم رؤساء وبني

                                       
 . يف اململكة العربية السعوديةواإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورية جملة) ١(
 .٣٨٤ /٢٣،  جملة البحوث اإلسالمية ) ٢(



 -١٠٢- 

 وخـذل  العداوة إليهم جير االنقسام وذلك ... فرقا بانقسامهم الدين يف بينهم ثابتة العداوة أن:  فجوابه
 احلـروب  يف بواتـألَّ  وإمنـا  ، كذلك تزل ومل ، ومتحاربة منقسمة كانت دوهلم إن مث.  بعضا همبعض

 وكـم .  اآلن إىل كـذلك  بينهم األمر يزال وال ، وحتاربوا ختاذلوا أن يلبثوا مل مث املسلمني على الصليبية
 لطفـا  فهماخـتال  وكـان  ، بينهم احتاد وتأليف واحدة كلمة على مجعهم يف الساعني مساعي ضاعت

 العـداوة  متكن ينايف ال أخرى أمة على اتفاقهم أن على ، اإلسالمي التاريخ عصور خمتلف يف باملسلمني
  .)١(]به ذكروا ما نسيام على هلم عقابا بذلك وكفى ، بينهم فيما

  
 مع ذلك همولكن، ة جيمع الدول األوروبي  " يبواد األور االحت"  منهم يف احتاد أمسوه      د مجلة قد احت ول: قلت  

  . من أغرى بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة فسبحان، حتت مظلته كثريا خيتلفون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .٦/١٤٩، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(



 -١٠٣- 

  .صارى بيان أعظم ضالل الن: املبحث الواحد والعشرون 
  

M  w  v  u  t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i  h : تعاىل قال

  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z    y  x   ̈ §  ¦¥

  ̧   ¶         µ  ´  ³  ²±  °  ̄   ®¬  «   ª  ©L )١(.  
  

 ادعـاؤهم  النصارى ضالل أعظم كان.  تعاىل اهللا مبيثاق الوفاء عدم ضروب من  هذا [:قال ابن عاشور  
ـ ال إىل الظلمـات  من إخراجهم أحوال أهم هو ذلك زعمهم فإبطال ،-السالم عليه -عيسى إهلية  ورن

M   o  n  m  l  k  j  i  h  اجلملة هذه فاستأنف ، املستقيم الصراط إىل وهديهم

q  pL الكفر من املقالة هذه يف ما بيان املقصود ألن هنا املوصول ذكر وتعني.  البيان استئناف  ،
  .كفرا املقالة هذه كانت إذا حمالة ال حاصل الهلمض ألن ، الضالل من النصارى عليه ما بيان ال
  

 دقيـق  تركيـب  وهو M  q  p   o  n  m  lLمجلة العربية اللغة يف هتؤدي مبا قوهلم وحكي
 مـسمى  احتاد على الداللة من ، تركيبه من به املراد املعىن انتزاع بيان من حقه املفسرون يعطه مل املعىن
 الكـالم  أن علـى  الدالة السياق بقرينة بالعلمية واملسند إليه املسند من كل تعريف بطريق االمسني هذين
 ، مواطـأة  محـل  هو بل اشتقاق محل:  االصطالح يف املسمى ، لذوات بأحداث لإلخبار مقصودا ليس
 معلومـا  واملـسند  إليـه  املسند من كلّ يكون حني وذلك ، )هو هو( محل : املنطق يف يسمى ما وهو

 ، زياد هو من:  سامعك فيقول ، زياد قال:  تقول حني كقولك ، واحد شيء أا بيان ويراد للمخاطب
 -عيسى حبقيقة متحدة املعلوم احلق اإلله حقيقة جعلوا أم هذا قوهلم ويفيد ... النابغة هو زياد:  فتقول
  . عيسى ذات يف اإلهلية احلقيقة امتزاج ومرادهم ، الواحد للمسمى االمسني احتاد مبرتلة -السالم عليه

 ، إليه املسند اجلاللة اسم القائلون جعل اللةاجل باسم املتدينني مجيع عند معنونة اإلهلية احلقيقة كانت وملا 
 M:  بقولـه  عليهم احلجة لرسوله اهللا وبني ... املسيح بذات احتد اهللا أن على ليدلوا املسند عيسى واسم

x  w  v  u  t  sL ١(]اآلية(.  

                                       
  .١٧: اآلية ، سورة املائدة ) ١(



 -١٠٤- 

  .أنهم أبناء اهللا والرد عليهابشبهة ادعاء النصارى : املبحث الثاين والعشرون 
  

!  "  #  $  %  &  ')  (   *  +  ,-  .  /  M  1  0 :تعاىلقال 

  C  B  A@  ?   >  =  <  ;  :9  8  7  6   5  4  32L )١(.  
  

 وأم أفضل من بقيـة      م أبناؤه وأحباؤه  زورا وتانا على اهللا أ    صارى  ادعى أهل الكتاب من اليهود والن     
 فلو   M2  1  0  /  .  -,  +  *   )  L : اهللا عليهم كذم وتام بقوله       فرد، الناس  

اس الذين يؤاخـذهم  ة النعيتم صادقون ملا عذبكم اهللا مبا اقترفتم من الذنوب وملا كنتم كبقي         أنكم فيما اد  
فـسبحانه   ،  إليه صـائر   وكل شيء ، اله هو املالك لكل شيء       يف ع   فاهللا جل  !!اهللا بذنوم وأعماهلم    

   . علوا كبرياا يقولونوتعاىل عم
  

 يليـق  ال ما يقولون إذ الكفر يف غباوم على يدل اليهود وبني بينهم مشترك آخر  مقال  [: قال الطاهر 
،  اهللا بأبنـاء  التعبري واإلجنيل التوراة يف وقع وقد ... األخرى ملقاالم مناقض هو مث ، تعاىل اهللا بعظمة

 فهـي  األناجيـل  وأما . »أبيكم ربلل أوالد أنتم« موسى قول عشر الرابع الفصل أول التثنية سفر ففي
 اإلصحاح يف )مىت( يف اهللا أبناء املؤمنني وتسمية ، به املؤمنني وبأيب ، املسيح بأيب تعاىل اهللا بوصف مملوءة
 علـى  جائيـة  وكلها... )٢( »سررت به الذي احلبيب ابين هو هذا قائال السماء من وصوت« الثالث
 أـم  اهللا أبنـاء  علـى  "وأحباؤه" وعطف.ظاهرها فاعتقدوا حقيقة دمهاؤهم فتومهها التشبيه من ضرب
  .)٣(]عليه مغضوبا االبن يكون قد إذ حمبوبون أبناء أم قصدوا

  

                                                                                                                               
 .١٥٣-٦/١٥١، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(
  .١٨: اآلية ، سورة املائدة ) ١(
فلعل هذه املصطلحات من إضافام وكـذم       ، وال خيفى ما حصل يف كتب أهل الكتاب من التحريف والزيادة والنقص             : قلت  ) ٢(

 .وتزويرهم واهللا أعلم
  .١٥٦-٦/١٥٥، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٣(



 -١٠٥- 

 وقد[: فقال . م النيب صلى اهللا عليه وسلم حجة يبطل ا قوهلم املنكر هذا        أن اهللا علَّ   -رمحه اهللا –مث ذكر   
   M -,  +  *   )  L: قوله وهو ، الشريعة من ماأوهل:  بنقضني قوهلم يبطل أن رسوله اهللا معلَّ

 ، بـذنوم  عذم ملا وأحباءه اهللا أبناء كانوا فلو ، بذنوم يناهلم العذاب من نصيبا بأن قائلون أم يعين
 يـرد  أن هذا من املقصود وليس ... أبناءه يعذب ال أن األب وشأن،  حبيبه يعذب ال أن احملب وشأن
 ذلـك  ألن ، كفرهم على اآلخرة يف هلم العذاب تقدير من ، األمر نفس يف عليهم العذاب بوقوع عليهم

 عـذاب  حبـصول  علـيهم  الرد املقصود بل ، مصادرة الرد يصري إذ ، به للرد يصلح فال به يعترفون ال
 فكتبـهم  اليهـود  فأما.  الدنيا عذاب أم اآلخرة عذاب كان سواء ، دينهم عقائد يف حصوله يعتقدون
M  V     U  T  S  R  Q :  تعـاىل  قوله يف كما ، واآلخرة الدنيا يف العذاب كربذ طافحة

  XWL )م إال اآلخرة لعذاب اذكر األناجيل يف أر فلم النصارى وأما. )١بأن عقائدهم يف قائلون أ 
 وشـافعا  خملـصا  مـرمي  ابن عيسى فجاء ، آدم أبيهم خبطيئة األخروي العذاب استحقوا كلهم آدم بين

 كـان  العـذاب  بأن االعتراف يلزمهم وهذا ، املوروثة خطيئتهم البشر عن ليكفر للصلب نفسه وعرض
 النتيجة أخذت مث . اعتقادنا بله به باعتقادهم عليهم الرد فحصل عيسى كفارة لوال اجلميع على مكتوبا

 بأن أيضا تعريض هذا ويف.  البشر سائر ينال ما ينالكم أي  M 2  1  0  /  .L  بقوله الربهان من
 ومجلـة  . والقتل الصلب ناله أنه وزعموا ، واخلوف األعراض من البشر ينال ما ناله ألنه ، بشر املسيح

 أـم  إياهم العذاب نوال على رتب ملا ألنه ، كاالحتراس M    :9  8  7  6   5  4L:قوله
M   4:  فقـال  آدم ةخطيئ تبعة بوراثة العذاب استحقاق مقتضية البشرية أن النصارى توهم دفع بشر

6   5L   البشر من أي M  :9  8  7 L [)٢(.  
  
  
  
  
  

                                       
  .٨٠: من اآلية ، البقرة سورة ) ١(
 .١٥٧-٦/١٥٦، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٢(



 -١٠٦- 

  . منهمبيان تقريع النصارى وإعالن كذب من كفر: املبحث الثالث والعشرون 
  

ــال ــاىل ق M  \  [Z  Y  X  W  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L : تع

 n  ml  k  j       i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  wv  u  t  s   r  q      p  o 
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  "  M :  تعـاىل  قوله عند تقدم كما اآليات هذه من املقصود هو النصارى وتقريع [ : الطاهر حممد   قال

#  %  $  L ٢( اآلية( للرسلتعاىل  قوله يف كاالستفهام هنا فاالستفهام: M  )(  'L يعلم واهللا 
 الفعلي اخلرب على إليه املسند تقدمي النصارى من كفر من كذب إعالن أريد ولكن ذلك يقل مل عيسى أن
 اخلرب أن مع هغري دون باخلرب ختصيصه إىل متوجه االستفهام أن على يدل    M T  S  R L: قوله يف

 الذي أهو لعيسى االستفهام ألقي وإمنا.  واقع ، إهلني وأمه عيسى اختذوا:  قائلني فقول.  حمالة ال حاصل
 عيـسى  منه تنصل إن القول هذا قال من إىل ذلك عقوبة بتوجه والوعيد باإلرهاب تعريضا ذلك هلم قال

 عذر فال ذلك قائل هو يكن مل إن أنه واملعىن . بذلك املراد أم القول هذا اخترعوا الذين أحبارهم فيعلم
 ، وأمـي  اختـذوين :  لقال القائل هو كان فلو ، وتعاليمه عيسى أقوال يتبعون أم زعموا ألم قاله ملن

 -السالم عليه -عيسى وجواب ... دينه أهل بالناس واملراد.  اآلية يف اللفظني ذين التعبري جاء ولذلك
 من أهم تعاىل اهللا بترتيه املبادرة وكانت.  املقالة تلك مضمون عن تعاىل هللا ترتيه  M] L: بقوله
 .... أحـدا  به يأمر ال أنه جرم فال ذلك عن اهللا يرته كان إذا ألنه للتربي مقدمة أا على ، نفسه تربئته
 ـا أل مـستأنفة  أقول أن يل يكون ما فجملة M  gf  e  d  c  b    a  `  _  ^ L:  فقال نفسه وبرأ

 أي ، ذلك من التربئة يف مبالغة     M`  _  ^ L:  وقوله . متهيد  M] L ومجلة.  السؤال جواب
 حق يوجد ما أي ، لالستحقاق  M`  _  ^ L:  قوله يف فالالم ، حبق يل ليس ما قول لدي يوجد ما
 فقال التربي يف تقىار مث .... القول ذلك استحقاقه يوجد أن نفى ألنه أقله مل من أبلغ وذلك.  أقول أن

                                       
  .١١٧ -١١٦: اآليتان ، سورة املائدة ) ١(
  .١٠٩: من اآلية ، سورة املائدة ) ٢(



 -١٠٧- 

:M  l  k  j       i  hL  ا مستأنفة فاجلملةفكانـت  ، قبلها اليت اجلملة ملضمون وحجة دليل أل 
 أنه يتحقق ألنه وذلك ، يقله مل أنه يعلم اهللا بأن يقوله أن انتفاء على  فاستدل .... فصلت فلذلك كالبيان

 قـال  ،كمـا  أفعـل  مل أين اهللا يعلم:  العربل  قوك وهذا . تعاىل اهللا علم على أحال فلذلك ، يقله مل
  : عباد بن احلارث

  
من أكن لَم جاِتناه ِلمع    ي اللَّهأَنا وهرِلح مواِل الْيص  

  
 اهللا أمـره  حسبما ذلك بعكس أمرهم أنه فبني انتقل اختلقوه مبا أمته أمر يكون أن من تربأ أن وبعد... 
 اسـتئناف  فهو ، اجلواب يف ارتقاء   M�  ~   }L:  فقوله M �  ~   }  ¤  £  ¢  ¡ L  فقال تعاىل
 مقالـه  عـن  االستفهام ألن قاله مبا هنا صرح  ...إخل    Mb    a  `  _  ^ L وهو األول اجلواب مبرتلة

 من مينعهم ورقيبا هلم مشاهدا كنت أي M    ²±  °  ¯  ®  ¬    «L  فقال تبعتهم من تربأ مث... .
  .)١(]الشنعاء املقالة هذه مثل ولوايق أن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .١١٦-٧/١١٢، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(



 -١٠٨- 

بيان أن طاعة النصارى لرهبام طاعة عمياء جتعلهم يف مقام الربوبية يف : املبحث الرابع والعشرون 
  .شريعالت

  
¨  ©   M  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª : قال تعاىل

  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ̧   ¶  µ  ´L)١(.  
  

 ، تأليـه  وذلك تعاىل اهللا بنوة لبعضهم ادعوا اليهود أن أربابا هؤالء اختاذهم  ومعىن  [: شورقال ابن عا  
 وصـور  ، مـرمي  صورة مثل ملتهم عظماء لصور يسجدون كانوا إذ ذلك يف منهم أشد النصارى وأن

 ومحر يف م يستنصرون وكانوا ، الربوبية شعار من والسجود ، ءزكريا بن حيىي وصورة ، احلواريني
 أحبـارهم  بـأقوال  يأخذون كانوا وألم ، وفرقهم طوائفهم من كثري حال وهذا. باهللا يستنصرون وال

 حيللـون  ورهبام أحبارهم أن يعتقدون فكانوا ، الدين من أنه بالضرورة معلوم هو ملا املخالفة ورهبام
 اهللا صلى النيب به أفحم ولذلك ، الدينني أهل مجيع يف مطرد وهذا ، اهللا أحل ما وحيرمون ، اهللا حرم ما

¨  ©   M           : تعـاىل  قولـه  مسـع  ملا إسالمه قبيل عليه وفد ملا حامت بن عديا وسلم عليه

¯  ®  ¬  «  ªL   اهللا أحـل  مـا  حيرمون أليس«:  فقال نعبدهم لسنا:  عدي وقال 
 جممـوع  من فحصل )٢(»دمعبا فتلك:  قال -بلى:  فقلت -فتستحلونه اهللا حرم ما وحيلون فتحرمونه

 الشناعة فكانت اعتقادهم يف الربوبية مرتبة ورهبام أحبارهم لبعض جعلوا أم والنصارى اليهود أقوال
 يصدر مبا تؤاخذ األمة فإن حامت بن عدي زعم كما مبقاهلم يقل مل من بينهم من كان ولو لألمتني الزمة

 يفـردوا  أن دون أربابا اختذوهم أم اهللا دون من أربابا ذهماختا ومعىن ، تنكره ومل أقرته إذا أفرادها من
  .)٣(]وأشهر أشنع اهيإ النصارى تأليه ألن بالذكر املسيح وختصيص ، بالوحدانية اهللا

  
  

                                       
  .٣١:اآلية ، سورة التوبة ) ١(
 . ٢١٨ حديث رقم ١٧/٩٢، املعجم الكبري  ، الطرباين القاسم أيب أيوب بن أمحد بن سليمان،الطرباين ) ٢(
 .١٠/١٧٠، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٣(



 -١٠٩- 

 على نبينا حممد صلى اهللا عليه -شبهة تفضيل عيسى عليه السالم: املبحث اخلامس والعشرون 
  .وسلم والرد عليها

  
 M  l  m w  v  ut  s  r  q  p  o  n  �~   }  |  {  z  y  x : قال تعاىل

£  ¢  ¡L)١(.  
  

وهي أن عيسى عليـه الـسالم       ، لبسون ا على بعض املسلمني      ارى ذه الشبهة وي   يتشدق بعض النص  
التفـضيل   وزعمـوا أن ، عليه د بن عبد اهللا صلوات ريب وسالمه   اس أمجعني حمم  أفضل من نبينا ونيب الن    

ة وعلى هذه القاعـدة الفاسـد   ، ساء ويف متاع الدنيا     نبينا بينما عيسى مل يتزوج زهدا يف الن       سببه زواج   
لصحيحة اليت بينت لنـا أن  ة ا وهذا خمالف ملا جاء يف السن      ، يكون عيسى أفضل من إبراهيم ونوح وآدم      

 يف – اهللا رمحـه – مسلم وهو سيدهم يوم القيامة وقد روى اإلمام     صلى اهللا عليه وسلم       حممد اسخري الن 
 دسـي  أنا:"صلة اهللا عليه وسلم      اهللا رسول قال : قال - رضي اهللا عنه  – هريرة أيبصحيحه بسنده عن    

  .)٢(" ٍعفّشم وأولُ شافٍع وأولُ القرب عنه ينشق من وأولُ القيامِة يوم آدم ولِد
  

 ميـوه  وقد ، التمويه بألصحا أو للسذج تعرض شبهة  وهذه [: تعليقا على هذه الشبهة    قال ابن عاشور  
 عليه اهللا صلى حممد على -السالم عليه -عيسى فيفضلون اإلميان ضعفاء على النصارى من املبشرون ا

 ال املباحـة  احلظـوظ  بعـض  تلك ألن العقالء على يروج ال وهذا.  النساء يتزوج مل عيسى بأن وسلم
 أحد يدري وال.  العمل ذلك يف الداخلة الكماالت مبقادير عمل كل يف التفاضل وإمنا.  تفضيال تقتضي
 فلعل حصورا -السالم عليه -حيىي كان وقد.  امرأة -السالم عليه -عيسى يتزوج مل ألجلها اليت احلكمة
 األنبيـاء  مـن  غريه به يكلف مل ومبا عليه يشق مبا فهليك ال اهللا ألن مثله كان قد -السالم عليه -عيسى

 وداود وموسـى  ولوط وإبراهيم نوح مثل ذرية وألكثرهم أزواج الرسل ألكثر كان وقد  ....والرسل
  .-السالم عليهم -هؤالء وغري وسليمان

                                       
  .٣٨: اآلية ، سورة الرعد ) ١(
 .٢٢٧٨حديث رقم  ، ٤/١٧٨٢، باب تفضيل نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، صحيح مسلم ) ٢(



 -١١٠- 

:  مثـل  واحدة زوجة الرسل لبعض يكون فقد ، باجلمع اجلمع مقابلة من وهو ، زوج مجع:  واألزواج
 ليمانوس وداود وموسى إبراهيم : مثل زوجات عدة للبعض يكون وقد ، -السالم عليهما -ولوط نوح

 إىل داع يكن مل الرسالة لصفة الزوجة اختاذ منافاة عدم هو الرد من املقصود كان وملا -السالم عليهم -
  .)١( ]كثرية زوجات بعضهم تعداد

  
 واعتربوهـا  - وسـلم  هعلي اللَّه ىلصوهو زواج النيب –ل من أثار هذه الشبهة   ونستطيع أن نقول أن أو    

  .منقصة له هم اليهود 
  

 وعريتـه  ، األزواج وسلم عليه اللَّه ىصل النيب على عابوا اليهود إن:  قيل  :[-رمحه اهللا –طيب   يقول القر 
 ، النـساء  عن النبوة أمر لشغله نبيا كان ولو ، والنكاح النساء إال مهة الرجل هلذا نرى ما:  وقالوا بذلك
M  m   l  o  n  s  r  q  p :  فقال وسليمان داود أمر وذكرهم ، اآلية هذه اهللا فأنزل

utL   ٢(] الوحي يف التخصيص وإمنا ، الدنيا شهوات من اهللا أحل ما يقضون بشرا جعلناهم أي(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .١٦٣-١٣/١٦٢، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(
  .٩/٣٢٧، سابق مرجع ، القرطيب ) ٢(



 -١١١- 

  .احلقيقية- عليه السالم- مرتلة عيسىبيان : املبحث السادس والعشرون 
  

̄  °  ±  M ³² :  قال تعاىل   ®            ¬  «  ª    ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  � 

   ¾        ½    ¼  »  º  ¹  ̧       ¶   µ́L)١(.  
  

واإلشارة  . أي ذلك املذكور هو عيسى ابن مرمي ال كما تزعم النصارى واليهود [ : عاشور ابن قال
، إذ أنزله اليهود إىل حضيض  لتمييز املذكور أكمل متييز تعريضا بالرد على اليهود والنصارى مجيعا

،وأما من  ، أي ذلك هو عيسى باحلق ، وكالمها خمطئ مبطل  مقام اإلهلية، ورفعه النصارى إىل اجلناة
، فلما وصفوه  تصفونه فليس هو عيسى ألن استحضار الشخص بصفات غري صفاته تبديل لشخصيته

بغري ما هو صفته جعلوا مبرتلة من ال يعرفونه فاجتلب اسم اإلشارة ليتميز املوصوف أكمل متييز عند 
واملقصود بالتمييز متييز صفاته احلقيقية عن الصفات الباطلة اليت .  يعرفوه حق معرفتهالذين يريدون أن 

، أي تلك حقيقة عيسى  ألصقوها به ال متييز ذاته عن الذوات إذ ليست ذاته حباضرة وقت نزول اآلية
 هو ، أي مقول ومعىن قول احلق أن تلك الصفات اليت مسعتم هي قول احلق ..... عليه السالم وصفته

، أي املكون من  ، أي مقول احلق ، أو أن عيسى عليه السالم هو قول احلق احلق وما خالفها باطل
ومجلة  )٢( M  ½  ¼  »L : ، فيكون مصدرا مبعىن اسم املفعول كاخللق يف قوله تعاىل) كن(قول 

 M  ³²  ±  °  ¯  ®   ¬  «L أو تفصيل ملضمون مجلة  تقرير ملعىن العبودية ،M ¨  §   © L  
، ألنه  ، اكتفاء بإبطال قول النصارى بأن عيسى ابن اهللا فتكون مبرتلة بدل البعض أو االشتمال منها

، إذ هو تقرير لعبودية عيسى وترتيه هللا تعاىل عما ال يليق جبالل األلوهية من اختاذ الولد  أهم باإلبطال
، فكان فيما ذكر من صفات املدح  يف التقديس ، وألنه القول الناشئ عن الغلو ومن شائبة الشرك

 . لعيسى ما قد يقوي شبهتهم فيه خبالف قول اليهود فقد ظهر بطالنه مبا عدد لعيسى من صفات اخلري
̄   °  M وصيغة   ®   ¬  «L  اجلحود تفيد مبالغة "الم"تفيد انتفاء الولد عنه تعاىل بأبلغ وجه ألن 

                                       
  .٣٥،٣٤: اآليتان ، سورة مرمي ) ١(
   .١١: من اآلية ، سورة لقمان ) ٢(
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كان له ولد و ه لإشارة إىل أن   M°  ¯ L:   وألن يف قوله، ، وأنه مما ال يالقي وجود املنفي عنه النفي
   . وة له خلف من القولبن ال، فإثبات ، واختذه فلم يعد أن يكون من مجلة خملوقاته لكان هو خلقه

  
̧   M   ¾ ½  ¼  »  º  ¹ومجلة       ¶ L إلبطال شبهة  بيان جلملة ما كان هللا أن يتخذ من ولد ،

  إنسان بأمر التكوين عن غري سبب معتاد دليال على أن املكون ابن هللا تعاىلالنصارى إذ جعلوا تكوين
، فأشارت اآلية إىل أن هذا يقتضي أن تكون أصول املوجودات أبناء هللا وإن كان ما يقتضيه ال خيرج 

  .)١( ]عن اخلضوع إىل أمر التكوين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                       

 .١٠٣-١٦/١٠١، مرجع سابق ، ابن عاشور ) ١(



 -١١٣- 

   . من رسلهعباد اهللا ورسولبيان أن عيسى عبد من : املبحث السابع والعشرون 
  

   .)١(M   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃL :  تعاىلقالَ
  

M  s  r : تعاىل قوله يف )٢( الزبعرى ابن جدال قصة إىل يشري ما  اذكر[: قال الطاهر

 |  {   z  y  x  w   v  u  tL)قد عيسى أن هو جداله سبب وكان ، )٣ 
ِبعإظهارا ، املناسبة هلذه عيسى عبودية بتقرير يردف أن دون ينقضي مالكال يترك مل اهللا دون من د 

 عيسى قصر وقد . للحق االستدالل على حرصا النصارى وهم وعبدوه إهليته عوااد الذين رأي خلطِل
 اإلهلية ألن إله ال عبد إال هو ما أي ، إهلا زعموه الذين على للرد القلب قصر طريقة على العبودية على
 له فليست أي ، الرسالة بنعمة فضل قد أنه إىل إشارة   M  È  ÇL: قوله كان مث.  عبوديةال تنايف

M    Ê  É: قوله وأما . إرهاصا إال أب بدون تكوينه وليس ، الرسل بقية على مزية خصوصية

   Ì  ËL من جزء أنه يفيد اهللا من بكلمة خلق كونه أن بتومههم أهلوه الذين لشبهة إبطال فهو 
 بين يف عجيبة عربة ليكون ذكر يقرا أن دون أمه بطن يف خلقه كان أي ، باإلهلية حقيق فهو اهللا

 جمددا عيسى اهللا فبعث الرسل بإرسال عهدهم وبعد بالغيب إميام ضعف قد كانوا ألم إسرائيل
 فيهم جعل إذ إسرائيل بين اهللا لتشريف ومعيدا ، اهللا قدرة عظم على مبعجزاته ومربهنا ، بينهم لإلميان
 الذين ولعناد به آمنوا الذين الفضل أهل لفضيلة ومظهرا ، فيهم اإلميان لقوة سببا ذلك ليكون أنبياء

 اهللا فعصمه وقتله به للتنكيل وسعوا العداء فناصبوه مبعجزاته االعتراف من همترمح عن الدفع منعهم
  .)٤( ]العربة مبعىن هنا ثلفامل.  آخرون به وافتنت أقوام به فاهتدى بينهم من ورفعه منهم

  

                                       
  .٥٩: اآلية ، سورة الزخرف ) ١(
 مكة، فتحت أن ىلإ املسلمني على شديداً كان. اجلاهلية يف قريش شاعر: سعد أبو القرشي، السهمي قيس بن الزبعرى بن اهللا عبد) ٢(

 ، حبلـة  لـه  فأمر وسلم عليه اهللا صلى النيب ومدح واعتذر، فأسلم مكة إىل عاد بلغته فلما أبياتا، " حسان " فيه فقال جنران، إىل فهرب
 ).٤/٨٧األعالم للزركلي (  هـ ١٥تويف حنو 

  .٩٨: اآلية ، سورة األنبياء ) ٣(
  .٢٤١ -٢٥/٢٤٠. مرجع سابق ، ابن عاشور ) ٤(



 -١١٤- 

 حممـد  أهو عيسى عليه السالم ؟ أم هو نبينا      ،  يف هذه اآلية      القرطيب قوالن يف من هو املقصود      وقد ذكر 
  .ه األظهر صلى اهللا عليه وسلم ؟ لكن رجح األول ألن

  
 وجعله ، بوةبالن عليه اهللا أنعم عبد إال عيسى ما أي   MÈ  Ç  Æ    Å  Ä  Ã L  : تعاىل قوله : [فقال  
 مث ، أب غـري  مـن  كان عيسى فإن ، تعاىل اهللا قدرة على ا يستدل وعربة آية أي ، إسرائيل لبين مثال
 بين أن مع ، زمانه يف لغريه جيعل مل ما كلها واألسقام واألبرص األكمه وإبراء املوتى إحياء من إليه جعل

 وجـل  عز اهللا عند أحد ليس ، دوم والناس ، وجل عز اهللا إىل وأحبه اخللق خري يومئذ كانوا إسرائيل
  .)١(] أظهر واألول ، وسلم عليه اهللا صلى حممد عليه املنعم بالعبد املراد:  وقيل.  مثلهم

  
  يت ما وقع    – وحبمد اهللا    – أكون   اية هذا الفصل  يفجهدي وحبثـي    عوما استطا ،  عليه نظري     قد أ 

بـه  صارى وما زعموا وكذبوا      يف تفسريه على شبهات الن     يال يف تقصي ردود اإلمام ابن عاشور      إليه سب 
  . على اهللا ورسله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .١٠٤-١٦/١٠٣، مرجع سابق ، القرطيب ) ١(



 -١١٥- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الــخــاتــمــة   
  

   على النتائج والتوصياتوتشتمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 -١١٦- 

  الـخـاتـمـة
  

، احلمد هللا الـذي يـسر وعفـا         ،  الذي وفق وهدى      هللا احلمد، احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات       
وعلى آله الطيبني   ، والصالة والسالم على النيب املصطفى      ،  محدا كثريا كما حيب ربنا ويرضى        احلمد هللا 
  :ا بعد  أم، إىل يوم املعاد وعلى التابعني ومن تبعهم بإحسان، وعلى صحابته األطهار النجبا ، الشرفا 

  
، مرين الكـسل أحيانـا      أجد فيه حينا ويغ   ، فها هي خامتة هذا البحث الذي أمضيت فيه أياما وشهورا           

ومـا  ، أجد يوما يف نفسي عزما كبريا ويصيبين يف أيام فتورا عظيما            ، وأهرول مرة وأجر اخلطى مرات      
M   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  نفـسي     إال من قبل   -واهللا– أُوتيت

L)أيديناسيئاتنا ويعفو عن كثري مما عملتهل  فاحلمد هللا الذي جعل املصائب كفارة)١ .  
  

  :ها بالتايليف هذه اخلامتة أذكر ما توصلت إليه من نتائج استنتجتها من هذا البحث أمجل
  

تـبني يل أن هـذا      ، )٢( البحث أثناء مجعي ملادة  ] ر والتنوير التحري[فر العظيم    عند قراءيت هلذا الس     :أوال
  . يف هذا العصرالكتاب من أعظم الكتب اليت ألفت يف جمال التفسري خاصة

  
وذلك بـالنظر فيمـا   حىت اآلن  أجد أن هذا التفسري مل يأخذ مكانه الالئق به يف املكتبات العلمية      :نياثا

وأجد أنه من املفتـرض أن      .من علوم ومعارف يستفيد منها املبتدئ واملنتهي ممن رام العلم والتعلم             حواه
  . منه-فضال عن طالب علم-ال خيلو بيت قارئ 

  
 ضى يف تألفيه ومجعه هلذا الكتاب مدة تزيد على التسعة والثالثني عاما حيـث             م أ  رغم أن املؤلف    :ثالثا

 هـ إال أنك ترى أن النفس فيه من أوله        ١٣٨٠هـ وكان الفراغ يف سنة      ١٣٤١بداية يف سنة    كانت ال 
  . واحد آخره على نسق واحد وكأمنا ألفه يف يومإىل

                                       
  .٣٠: اآلية ، سورة الشورى ) ١(
 .ولكين مل أقرأه كامالً ، قرأت صفحاٍت كثرية من الكتاب أثناء البحث والتنقيب جلمع مادة املوضوع ) ٢(



 -١١٧- 

تضمن من العلـوم    ، تويا على مزايا عديدة     فجاء حم ،  لقد سلك املؤلف يف تفسريه منهجا عظيما          :رابعا
، فـسري   فقد بذل فيه من الوسع واجلهد ما يتجلى للقارئ حني قراءته هلذا الت            ، الكثرية والفوائد الغزيرة    

  .ةوخرباته التربوية ونظراته اإلصالحي، جلهد قوتاه العلمية والعقلية فقد استجمع هلذا ا
  

صارى سعة اطالعه على كتب أهـل   عاشور على شبهات الن    تبني يل من خالل مجع ردود ابن        :خامسا
ـ  فكثريا ما يورد نـصوصا ، وإنك لتظن أنه حيفظها عن ظهر قلب        ، الكتاب   ل املختلفـة   مـن األناجي

  . عليهم وتبيني حتريفهم وتزييفهم للحقائقمستخدما إياها للرد
  

، ل اآليـات الكرميـات       من خال  دهاء يف استنباط الرد على شبهات النصارى       للشيخ ذكاء و    :سادسا
  . والتحليلومن خالل ما فتح اهللا عليه من الفهم

  
 ولكن يبقى أنه جهد وعمل بشري ال خيلـو  -كما أسلفت–  الكتاب من الكتب العظيمة القيمة  :سابعا

 الـذي ال    -رآن الكرمي الق- ومل خيلو من ذلك كله إال كتاب ربنا عزوجل        ، من اخللل والزلل والنقص     
  .همن بني يديه وال من خلفيأتيه الباطل 

  
 ح من يريد القراءة يف هذا الكتاب أن يطلع قبل ذلك على كتاب فضيلة الـشيخ الـدكتور                 أنص: ثامنا  

  .فهو كما قال تقريب لذلك الكتاب الكبري" التقريب لتفسري التحرير والتنوير"حممد احلمد 
  

حريـر  الت[ هـذا الكتـاب      الل لبحوثهم من خ    موضوعات  الباحثني باختيار   أوصي إخواين  وبعد ذلك 
، سري وعلـوم القـرآن      ففهناك الكثري من املوضوعات اليت حتتاج إىل حبث وحتقيق يف جمال الت           ] والتنوير

  . واملعارف والفنونفاملؤلف أودع يف مؤلفه هذا الكثري من العلوم
  

  صحبه أمجعنيد وعلى آله ولى عبده ورسوله حمم عهذا واهللا أعلم وأحكم وصلى اهللا وسلم وبارك
 . العاملنين احلمد هللا ربوآخر دعوانا أ
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  فـهـرس اآليات
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      فهرس األحاديث
  

  الصفحة  احلديث
  

)وِشكي مى أَنْ اُألماعدكُ تلَيع١٠  ) ....م  
  ٤٣   ....)ِفرقَةً وسبِعني ِثنتيِن أَو ِإحدى علَى الْيهود افْترقَِت(
  ٥٢  ...)احلاللُ بين واحلرام بين وبينهما أمور مشتبهةٌ (
  ٦٢   ...)ذَِلك لَه يكُن ولَم آدم ابن كَذَّبِني اُهللا قَالَ(
  ٧٠   ...)وعير يف نفثَ القدِس روح إنَّ( 
)هماهج ومعك ٧٠   ...)القدِس روح  
  ١٠٨  ...)فتستحلونه اهللا محر ما ونَوحيلِّ مونهفتحر اهللا أحلَّ ما مونحري أليس(
  ١٠٩   ...)القرب عنه ينشق من وأولُ القيامِة يوم آدم ولِد دسي أنا(
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  فهرس األعالم
  

  الصفحة  االسم
  

  ١٨  اخلوجة  بن حممد بن دأمح
  ٢٤  علي أبو سينا، بن اهللا عبد بن احلسني

  ١٩  النبيلي حاجب بو عمر بن سامل
  ٢٤   زيد أبو خلدون ابن حممد، بن حممد بن الرمحن عبد
  ٣٠  الدمشقي السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد
  ٢٤   اجلرجاين حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد
  ١١٣   القرشي السهمي قيس بن الزبعرى بن اهللا عبد

  ٢٤  الشاطيب حممد أبو الرعيين، أمحد بن خلف بن فريه بن القاسم
  ٣٨   حممد بن إبراهيم احلمد

  ١٨  )الثالث (حممد ابن مصطفى ابن) اخلامس بريم (حممد
  ٢٨  التونسي احلسين عمر بن علي بن احلسني بن اخلضر حممد
  ١٧          الصفاقسي عتور بو احلبيب حممد بن زالعزي حممد
  ٢٦  النجار حممد
  ٢٦  اهللا عبد بن الوهاب عبد بن الرمحن عبد بن يوسف بن حممد
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  فهرس املصادر و املراجع
  
إصدار جممع امللـك فهـد لطباعـة         ]مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسويب    [القرآن الكرمي    -١

  .املصحف الشريف
معجـم مقـاييس    ، م  ١٩٧٩هـ  ١٣٩٩،  بن فارس بن زكريا       أمحد أبو احلسني ، رس  ابن فا  -٢

  .دار الفكر: بريوت  ، اللغة
املصباح املنري يف غريب الـشرح الكـبري        ،  بن حممد بن علي الفيومي املقري        أمحد، الفيومي   -٣

 .املكتبة العصرية: بريوت  ، للرافعي
 ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة     ، م  ١٩٩٠،  بن محاد اجلوهري     إمساعيل، اجلوهري   -٤

 .٤ط، دار العلم للماليني : بريوت 
حياتـه  ، شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر بن عاشـور         ، م  ١٩٩٦،  الغايل   بلقاسم، الغايل   -٥

 .١ط، دار ابن حزم : بريوت  ، وآثاره
 ، ماألعـال ، م  ٢٠٠٢،  بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي           خري الدين ، الزركلي   -٦

 .١٤ط، دار العلم للماليني : بريوت 
 .دار الفكر: بريوت  ، سنن أيب داود،  بن األشعث السجستاين األزدي سليمان، أبو داود  -٧
: املوصـل  ، م ١٩٨٣هــ  ١٤٠٤ ، املعجم الكـبري ،  بن أمحد بن أيوب     سليمان، الطرباين   -٨

 .٢ط، مكتبة العلوم واحلكم 
، م  ١٩٩٣هــ   ١٤١٣ ، احملرر الوجيز ، ة األندلسي    بن غالب بن عطي    عبد احلق ، ابن عطية    -٩

 .١ط، دار الكتب العلمية : بريوت 
املكتـب         : بـريوت  ، هـ ١٤٠٤ ، زاد املسري،  بن علي بن حممد  عبد الرمحن ،  ابن اجلوزي    -١٠

  .٣ط، اإلسالمي 
 ، تيسري الكـرمي الـرمحن يف تفـسري كـالم املنـان           ،  بن ناصر    عبد الرمحن ،  ابن سعدي    -١١

  .١ط، مؤسسة الرسالة : الرياض ،  م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠
، م  ٢٠٠٨هــ   ١٤٢٩ ، التقريب لتفسري التحريـر والتنـوير     ،  بن إبراهيم    حممد،  احلمد   -١٢

  .١ط، دار ابن خزمية : الرياض 
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،  بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشـس الـدين القـرطيب       حممد،  القرطيب   -١٣
  .٢ط، دار الكتب املصرية : القاهرة ، م ١٩٦٤هـ ١٣٨٤ ، آناجلامع ألحكام القر

، دار إحياء التـراث العـريب   : بريوت ، م ٢٠٠١،  ذيب اللغة    ،حممد بن أمحد    ،  األزهري   -١٤
  .١ط

، م  ١٩٨٧هــ   ١٤٠٧ ، صحيح البخاري ،  بن إمساعيل بن إبراهيم      حممد،  اإلمام البخاري    -١٥
  .١ط، دار الشعب : القاهرة 

دار الكتـب   : بـريوت    ، مفتاح دار السعادة  ،  بن أيب بكر أيوب الزرعي       حممد،  القيم    ابن -١٦
  .العلمية

هــ  ١٤٢٠ ، جامع البيـان  ،  بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي           حممد،  الطربي   -١٧
  .١ط، مؤسسة الرسالة : الرياض ، م ٢٠٠٠

: الريـاض   ، هـ  ١٤٢٦ ،  أفريقيا التفسري واملفسرون يف غرب   ،  بن رزق    حممد،  الطرهوين   -١٨
  .١ط، دار ابن اجلوزي 

  .دار الغرب اإلسالمي، م ١٩٨٥ ، تراجم املؤلفني التونسيني،  بن حمفوظ حممد،  حمفوظ -١٩
دار : بـريوت   ، لـسان العـرب  ،  بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  حممد،  ابن منظور    -٢٠

  .١ط، صادر 
: تونس   ، التحرير والتنوير ، حممد بن حممد الطاهر بن عاشور       حممد الطاهر بن    ،  ابن عاشور    -٢١

  .دار سحنون للنشر والتوزيع
م ١٩٩٩ ، مقاصد الشريعة ،  الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور          حممد،  ابن عاشور    -٢٢

  .١ط، دار النفائس : بريوت ، 
دار إحيـاء  : بريوت  ، لمصحيح مس،  بن احلجاج القشريي النيسابوري مسلم،  اإلمام مسلم   -٢٣

  .التراث العريب
 العلميـة  البحـوث  إلدارات العامـة  الرئاسة عن تصدر دورية جملة ، جملة البحوث اإلسالمية   -٢٤

  . يف اململكة العربية السعوديةواإلرشاد والدعوة واإلفتاء
  

  



 -١٢٦- 

   اإللكرتونيةاملراجع
  

   :٣،٢٨اإلصدار ، برنامج املكتبة الشاملة كتب رجعت إليها يف 
  
   .وعلومه والتفسري ، وأصوله الفقه عالمة عاشور بن الطاهر حممد، خالد الطباع ،  الطباع -١
  .عاشور بن الطاهر حممد األكرب اإلمام اإلسالم شيخ، حممد بن احلبيب ،  ابن اخلوجة -٢
   .القاموس احمليط، حممد بن يعقوب ،  الفريوز أبادي -٣
   .بن عاشور رائد الفكر اإلسالميالشيخ حممد ، املهدي بن محيدة ،  ابن محيدة -٤
   .املعجم الفلسفي، كمال صليبا ،  صليبا -٥
  

  :املواقع اإللكترونية 
  
  .وينويكيبيديا اإللكتر موقع موسوعة -١
  . حاضر العامل اإلسالمي ،مجال املصري ،  املصري -٢
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  تفهرس املوضوعا                                
  
  

  الصفحة    الــمــوضــوع
  

  ٤  ......................................................................ملخص 
  ٦  .................................................................شكر وتقدير 

  ٧  ..............................................................متهيد ، املقدمة 
  ١٠  .........................................أمهية وأسباب اختيار موضوع البحث 

  ١١  ............................................................الدراسات السابقة 
  ١٢  ...............................................................منهج البحث 

  ١٤  ............................................................... البحث خطة
    وتعريفه مبذاهب النصارى، ؤلف املصلح  املابن عاشور العامل:  األول الفصل 

     ومؤلفاته من جهوده ابن عاشور وإبراز بعضلعالمة باالتعريف : املبحث األول
  ١٨  ........................................بن عاشور العالمة حممد الطاهر 

  ٢٢  ................................................مكانته العلمية ونتاجه العلمي 
  ٢٦  ....................................................................شيوخه 

  ٢٨  ..............................................................أخالقه ومشائله 
  ٣٠  .........................................................أوليات البن عاشور 

  ٣٢  .......................................................مواقف جيب أن تذكر 
  ٣٣  ......................................................................وفاته 

    . عنه التعريف بتفسري التحرير والتنوير ونقل بعض كالم أهل العلم:املبحث الثاين 
  ٣٥  .............................................................التحرير والتنوير 

  ٣٩  ....................................................قالوا عن التحرير والتنوير 
    ة التعريف بالنصارى ونشأة النصراني:بحث الثالث امل
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  ٤١  ............................................................تعريف النصرانية 
  ٤٣  .........................................نشأا ومسمياا ، مذاهب النصرانية 

  ٤٦  ..........................................اضطراب النصارى يف عقيدة التثليث 
  ٤٨  ..................................................حتريف النصارى ألناجيلهم 

  ٤٩  .....................................ملاذا اختذ النصارى جهة املشرق قبلة هلم ؟ 
   يف  د أعداء الـدين   وجهو، تعريف وبيان لكيفية الرد عليها      ، الشبهة   : الفصل الثاين 

   الشبهاتبث
  

    .كيفية الرد العلمي عليهابيان  تعريف الشبهة و: األولاملبحث 
  ٥١  ..............................................................تعريف الشبهة 

  ٥٤  .................................................كيفية الرد على الشبهات بيان 
والشبهات يف إلصاق التهم إلقاء الضوء على جهود أعداء الدين من النصارى : املبحث الثاين 

  .على الدين اإلسالمي
  

  ٥٧  ...جهود أعداء الدين من النصارى يف إلصاق التهم والشبهات على الدين اإلسالمي
مع  ابن عاشور على شبهات النصارى من كالم العالمةبيان الرد : الفصل الثالث 

  .النقد والتعليق
  

  ٦١  ....................................والرد عليهاشبهة اختاذ الولد  : املبحث األول
  ٦٥  .......................والرد عليهاشبهة حصر اهلدى يف النصرانية  :املبحث الثاين 

  ٦٨  ..........................والرد عليهاشبهة اللمز بقبلة املسلمني  :املبحث الثالث 
  ٧٠  ..................... عليهاوالرد بن اإلنسانشبهة إثبات اإلهلية ال: املبحث الرابع 

 ومع ذلك فهم يؤهلونـه      عيسى قد أميت    النصارى أن  اعتقادشبهة  : املبحث اخلامس   
   .................................................................. عليهاالردو

  
٧٢  

يف األرحام  -ومنهم عيسى عليه السالم   - يصور الناس    اهللا بيان أن : املبحث السادس   
   ...................................................................يشاءكيف 

  
٧٤  

  ٧٦   .............. منها عيسى عليه السالم اليت خلقةمعىن الكلمبيان : املبحث السابع 
  ٧٨  ................. عيسى عليه السالم ي جاء بهق الذمعىن اخللبيان  :املبحث الثامن 
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  ٨١   ... عليهاوالرد السالم  النصارى يف ألوهية عيسى عليهشبهة اعتقاد: املبحث التاسع 
  ٨٢   .............للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلمصارى مباهلة النبيان : املبحث العاشر 

  ٨٤  ........................ احلكيمال إله إال اهللا العزيزيان أنه ب: املبحث احلادي عشر 
  ٨٦  ..........هم املباهلةادلة بعد رفضإىل االنصارى  بيان رجوع: املبحث الثاين عشر 

  هو ملة إبراهيم عليه وعلـى نبينـا الـصالة    إلسالمبيان أن ا  : املبحث الثالث عشر    
  ............................................. ........................والسالم

  
٨٧  

  ٨٩  ........... والرد عليها إبراهيمأن اإلسالم زائد عن ملةشبهة : املبحث الرابع عشر 
 والـرد  شبهة اعتقاد النصارى أن إبراهيم كـان نـصرانيا        : املبحث اخلامس عشر    

  .........................................................................عليها
  
٩١  

  ٩٣  ......... والسالمبراهيم عليه الصالة بإمن أوىل الناسبيان : املبحث السادس عشر 
 أمـرهم   -عليه الـسالم  – عيسى   ادعاء النصارى بأن  شبهة  : املبحث السابع عشر    

  ............................................................. عليهاوالرده بعبادت
  
٩٤  

  ٩٦  ..... هلم وي اهللا-عليه السالم-غلو النصارى يف عيسىبيان : املبحث الثامن عشر 
  ٩٨  ......... هللابيان أن أناجيل النصارى ختربهم أن عيسى عبد: املبحث التاسع عشر 

  ١٠٠  ................ عليهمثاق النصارى الذي أخذه اهللا ميبيان ذكر: املبحث العشرون 
  ١٠٣  ..........................صارىبيان أعظم ضالل الن: حث الواحد والعشرون املب

  ١٠٤  ......... عليهاشبهة ادعاء النصارى بأم أبناء اهللا والرد: املبحث الثاين والعشرون 
  ١٠٦  ..... منهم كذب من كفرصارى وإعالنتقريع النبيان : املبحث الثالث والعشرون 

 م طاعة عمياء جتعلـهم يف بيان أن طاعة النصارى لرهبا    : عشرون  املبحث الرابع وال  
  ..............................................................شريعمقام الربوبية يف الت

  
١٠٨  

ـ   -شبهة تفضيل عيسى عليه السالم    : املبحث اخلامس والعشرون     ا حممـد    على نبين
  ...................................................... عليهاصلى اهللا عليه وسلم والرد

  
١٠٩  

  ١١١  ..............احلقيقية-عليه السالم-مرتلة عيسىبيان : املبحث السادس والعشرون 
  ١١٣  ..... من رسلهعبد من عباد اهللا ورسول عيسى بيان أن: املبحث السابع والعشرون 



 -١٣٠- 

  ١١٦  ...............................................................................اخلامتة 
  ١١٩  ........................................................................فهرس اآليات 

  ١٢٢  .....................................................................فهرس األحاديث 
  ١٢٣  ........................................................................فهرس األعالم 

  ١٢٤  ..............................................................فهرس املصادر واملراجع 
  ١٢٧  ...................................................................فهرس املوضوعات 

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مت وهللا احلمد واملنة "        
ُ َّ ُ ْ َ َّ

ِ " 


